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 18                شماره جلسه :    :                    دوشنبه روز جلسه 32/81/8088             تاریخ جلسه : 

 دقیقه( 08یک ساعت )     طول جلسه :   80:88ساعت پایان جلسه :         81:88    ساعت شروع جلسه :   

 

 وضعیت حضور اعضای اصلی هیات مدیره ردیف وضعیت حضور سمت اعضای هیات رئیسه سازمان ردیف

 حاضر آقای مهندس حمیدرضا اسلامی 8 حاضر رئیس سازمان آقای مهندس حامد نظری 8

 حاضر آقای مهندس مصطفی تیموری 3 حاضر نایب رئیس اول آقای مهندس سعید نظری 3

 حاضر آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی 2 حاضر نایب رئیس دوم آقای مهندس محسن کاظمی راد 2

 حاضر خانم دکتر سرور رحیما زنجانی 0 حاضر خزانه دار آقای مهندس حسین اسکندری 0

 حاضر آقای دکتر فریدون زینعلی 5 حاضر دبیر ای مهندس محمدرضا دلجوئیآق 5

 حاضر شعبانزادهآقای دکتر حمید  0 - - - -

 

 وضعیت حضور اعضای علی البدل هیات مدیره ردیف وضعیت حضور بازرسان ردیف

 غایب آقای مهندس فریدون حیدری 8 حاضر علیرضا اوجاقلو آقای مهندس 8

 غایب آقای دکتر داود علی آبادی 3 حاضر آقای مهندس نیما ظهیریان 3

 - - - حاضر آقای مهندس محمد محمدی 2

 

 مصوبات جلسه :

 شهرستان ابهر دفتر نمایندگی اعضای کمیته ارزیابی خرید زمین / ساختمان برای انتخاب  -8

ات عضو هی) آقای مهندس حمید رضا اسلامی)عضو هیات مدیره( و  آقای مهندس مصطفی تیموری )رئیس سازمان(،  آقای مهندس حامد نظری 

  .انتخاب شدند زمین / ساختمان برای دفتر نمایندگی شهرستان ابهرکمیته ارزیابی خرید عنوان اعضای مدیره( به 

تمام همت خود را برای بررسی میدانی، تحقیق و مشاوره برای یافتن زمین و یا ساختمانی مناسب به کار  مقرر شد کمیته فوق، -8تبصره 

 و نتیجه تحقیقات خود را جهت تصمیم گیری به هیات مدیره تسلیم نماید. گرفته

 مهلت ارائه گزارش کمیته فوق ، جهت تصمیم گیری دو هفته از تاریخ تصویب این مصوبه تعیین گردید. -3تبصره 

 بدلیل انتخاب هیات رئیسه سال دوم کمیته های سازمان برخی از بازنگری در اعضای  -3

  :کمیته رفاهی و بانواناعضای  -8-3

 اقای مهندس نیما ظهیریان ) بازرس(– 3 –آقای مهندس مصطفی تیموری  – 2 –خانم دکتر سرور رحیما  -8

 



 بسمه تعالی 

 

دوره نهم هیات مدیره 18شماره جلسه  مصوبات  

 

 

 pg. 2 

  شهرستان ها:کمیته اعضای  -3-3

 آقای مهندس علیرضا اوجاقلو ) بازرس(– 3 –آقای مهندس حمیدرضا اسلامی  – 2 –آقای مهندس مصطفی تیموری  -8

  آزمایشگاه ها و کارگروه ژئوتکنیک:کمیته اعضای  -2-3

آقای مهندس محسن  -4 –آقای مهندس حمیدرضا اسلامی  -3 –آقای مهندس محمدرضا دلجوئی -2 -حمید شعبانزاده آقای دکتر -1

 کاظمی راد

 تهیه و تدوین نظامنامه ساخن و ساز و مجریان:کمیته اعضای  -0-3

 آقای مهندس حامد نظری  -3 –آقای دکتر فریدون زینعلی -2 -آقای دکتر علی رحمانپور -1

  ارجاع نظارت و دفاتر فنی حقیقی و حقوقی:کمیته اعضای   -5-3

 آقای مهندس حمیدرضا اسلامی  -3آقای مهندس محسن کاطمی راد  -2 -زنجانی آقای دکتر علی رحمانپور-1

 

از رئیس و اعضای هیات رئیسه سال اول  تودیعبه پایان رسید و اعضای جلسه جهت شرکت در مراسم   10:11جلسه هیات مدیره در ساعت 

راه و  اداره کلمحترم آقای دکتر فیروزفر( سرپرست  جنابزنجان )محترم دوره نهم سازمان نظام مهندسی استان زنجان با حضور شهردار 

و دیگر   (ندس نیازی آقای مه ) جنابدفتر فنی استانداری زنجان محترم آقای مهندس اسماعیلی( و مدیرکلجناب شهرسازی استان زنجان )

 عزیمت نمودند. مهمانان عزیز

 

 

 

 آقای مهندس حسین اسکندری آقای مهندس حمیدرضا اسلامی آقای مهندس مصطفی تیموری آقای مهندس محمدرضا دلجوئی

 آقای دکتر علی رحمان پور خانم دکتر سرور رحیما زنجانی آقای دکتر فریدون زینعلی آقای دکتر حمید شعبان زاده

 آقای مهندس محسن کاظمی راد آقای مهندس حامد نظری آقای مهندس سعید نظری 

 


