
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 21:  00  ساعت شروع: 

 21:  20ساعت پایان:    

 3از  1صفحۀ 

 
 32/00/2102تاریخ جلسه:

 12 شماره جلسه:

 

9969944554تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی : آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ،   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری (14:11-11:11)محسن کاظمی راد زادهحمید شعبان  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 آقای مهندس ذبیحیانمدعو: 
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

دن برای باز شتوضیحاتی را ارائه و بیان داشتند آقای دکتر زینعلی در گزارش خود از پرشددن تعدادکار اعاا شهرستان اا  ریاستت: گزارش

گردد. ای ان در ادامه صورتجلسه  دسدتور جلسده این موضدوی بی تر بررسی می 5ظرفیت باقی مانده باید اقدامات لازم انجام گیرد که در بند 

نفره اسدتان در خصدوب بررسدی سدمت اای م موا تعارا مناف  در سازمان نظام مهندسی استان  1یات ا 14/16/1111مورخ  6شدماره 

نفره  1ز ایات ا 10/16/1111مورخ  11411/1111در این صدورتجلسده مطابد درخواسدت سدازمان ای نامه شماره  .زنجان را مطرح نمودند

ز ارد وزارت راه و شدهرسدازی به غیر از سدمت اای ذیا مابپی پرسنا پروانه دار موارد شدموا تعارا مناف  به اعادا و شدفاد شددن آن ا

 مسئولین دفاتر نمایندگی -3مدیر واحد تاسیسات  -4مدیر خدمات فنی و مهندسی  -1گردند:  سازمان از شموا بخ نامه مذکور خارج می

 آقای .عنوان اراحی یا نظارت را مطرح نمودنده اظ کار بریاسددت سددازمان اسددتعلام نپ دده اای تفکیا آپارتمان از شددورای مرکزی بابت لح

مهندس اسدکندری نیز توضدیحاتی در این خصدوب ارائه نمودند و با توجه به تذکر برخی اعاا ایات مدیره و نماینده محترم راه و شهرسازی 

ی دکتر زینعلی تصریح کردند چنانچه جواب اداره عما آید. آقاه در جلسده مپرر گردید مجددا از اداره کا راه و شدهرسازی نیز استعلام لازم ب

 کا راه و شهرسازی اراحی بودن ماایت کار را تایید نماید کسورات سهم سازمان بر مبنای اراحی انجام خوااد شد.

 
    اماای اعاای ایأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی رحمانپور زنجانیعلی  سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 21:  00  ساعت شروع: 

 21:  20ساعت پایان:    

 3از  4صفحۀ 

 
 32/00/2102تاریخ جلسه:

 12 شماره جلسه:

 

9969944554تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی : آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ،   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 نطق پیش از دستور:

ان وآقای مهندس تیموری در مورد تیرچه اای صدنعتی و پی  تنیده که در ماموریت خود به سازمان نظام مهندسی اردبیا بح  شده بود مطالبی را عن-

 برگزاری سمینار در سازمان از ارد تولید کننده با ازینه خود انجام می گیرد را عنوان نمودند.کردند و پی نهاد 

دگی رسیآقای مهندس دلجویی در بازدید از آزمای دااای که داشدتند بیان کردند از اسدم سدازمان در تابلو خود استفاده می کند که تخلد بوده و باید  -

 بهینه از خودرو وانت سازمان شدند. گردد. ای ان امچنین خواستار استفاده

 مصوبات:

وای مصالح نبا توجه به مطالب ذکر شده در نطد پی  از دستور مبنی بر سوء استفاده از عنوان نظام مهندسی در تبلیغات و تابلوی کارگاه اای تولیدی ا-1

دلیا صنعتی بودن و امچنین چنانچه سازمان نظام مهندسی سداختمانی و تولید تیرچه اای صدنعتی مپرر گردید موضوی کاا  م خصات تیرچه اا به 

زارش ره گمرج  صدور تائیدیه برای فعالیت اعاای سازمان در کارگاه اای تولیدی مذکور می باشد در گروه تخصصی سازه انجام و نتایج آن به ایات مدی

  .شود
از ای ان مااه گذشته  11مدت و آقای دکتر زینعلی ضمن ت کر از تلاش اای ای ان در  مطرحسه ای آقای مهندس اسلامی از ایات رئیموضوی استعف -4

ایات مدیره با توجه به نامه دیوان محاسبات با استعفای آقای مهندس اسلامی اعاای خواسدتند صدحیت اای خود را ارائه نمایند. پا از استمای صحبت 

  .اا ایات مدیره انتخاب گردداع یب رئیا اوا سازمان از ارده عنوان ناموافپت و مپرر گردید فرد جایازین ب

 معماری و تاسیسات با پی دنهاد م دترک کمیته شدهرستانیکمیته دفاتر و نظارت در مورد تعداد کار اعاا شهرستان اا با  لحاظ اینکه اراحی سازهی -3

 گردید.  مصوب مطرح وتعداد کار عدم محاسبه عنوان ه مترمرب  در کلیه شهرستان اای استان ب 111زیربنای حداکثر 

خوااد  مترمرب  بوده و بی تر از آن در تعداد کار لحاظ 111پروژه با زیربنای حداکثر  1ر تذکر: ار مهندس اراح در اوا ساا تنها مجاز به پذیرش حداکث

 .شد
 در حوزه نظارت:*

 مترمرب  به اعاای کانون کاردان اا ام ارجای شود. 411زیر بنای زیر الد( نظارت بر اجرای کلیه ابنیه با 

 تذکر: ارجای نظارت با رعایت کلیه ضوابط نوبت بندی و مطابد با آخرین قوانین اعمالی در سامانه نظامیار انجام خوااد گرفت.

نفره( و این  1کار با اخذ مجوز ایات  0افزای  یابد.) مازاد بر  درصد 45ظرفیت نظارت برای رشته اای مکانیای برق و معماری از حی  تعداد کار تا ب( 

 ظرفیت مازاد مسدود و به صلاحدید سازمان در مپاا  بحرانی به صورت مرحله ای بازگ ایی گردد.

  متر مرب  451به کاراای زیر تعداد کار 4/1مترمرب  و  111الی  451مترمرب   به  111الی  411کار از تعداد  5/1 اصلاح 

تواند با تعداد کار ضریب دار پر شود بررسی لازم را انجام و برای  مپرر گردید کمیته شدهرستان نسبت به مپدار درصدی از ظرفیت کار ار مهندس که می

  .یات مدیره ارائه نمایدتصویب ا

    اماای اعاای ایأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ
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 بسمه تعالی 

 در حوزه آزمای اا اا:**

و سایر گروه اا یا کار لحاظ  محاسبهار تعداد ک 5/1مترمرب   311تا زیربنای  1 : ازمپرر گردید با ازای نمونه گیری گروه ساختمانی الد

   .گردد

توضیحات کاملی ارائه  11/10/1111مپرر گردید آقای مهندس اسکندری در خصوب تفاامنامه بانا توسعه و سایر بانا اا در جلسه  -1

 نمایند.

اداره کا راه و شهرسازی در خصوب ساماندای نظام کاردانی ساختمان استان مطرح و  43/16/1111مورخ  34543/01نامه شماره  -5

  موافپت به عما آمد.

 اداره کا راه  شهرسازی در خصوب حد الزحمه آزمای  کیفیت میلارد مطرح و به شرح 15/15/1111مورخ  43613/01نامه شماره  -6

 ذیا تصمیم گیری شد:

 االای رسانی به ناظران پا از آماده سازی و رعایت پی  نیازاا اعلام خوااد شد. -6-1

تا پنج شنبه افته آینده کمیته آزمای ااه اا انجام گردد. امچنین ز استان اای مجاور و ااز آزمای ااه اا  مپرر گردید استعلام قیمت -6-4

 ارائه خوااند نمود. پی نهادات خود را به ایات مدیره

جهت االای اعاای ایات مدیره قرائت و  ساختمان ینما  رفتیگزارش مراحا نظارت پنامه کمیسیون تخصصی معماری در خصوب  -0

 به شهرداری ارساا گردد.کمیسیون مپرر گردید پاسخ 

با توجه به عدم حاور کمیسیون تخصصی ترافیا مپرر گردید شرح خدمات استخراج و در جلسه آینده ضمن حاور در جلسه ارائه  -0

 گردد. 

    اماای اعاای ایأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 

 با ذکر صلواتی خاتمه یافت.   21: 20جلسه در ساعت  


