
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 20:  00ساعت پایان:    

 1398/ 11 / 23 تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 81 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی سعید عباسی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

4515799669آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        33774900فاکس :       33772210تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

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

 زهره ترابی فریبرز براتی (19:30)تا  قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی (17:45)از  سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 -:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس بزرگمهر  : حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس قصابی، مهندس اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

در ابتدای جلسه پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و 

موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستورجلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح 

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

با توجه به این مطابق مبحث دوم ، اختصاص یک کار اضافهبا قرائت و اند کار انجام داده 5/7که نامۀ آقای حسین محمدی  -1

ت یو همچنین ماندۀ ظرف باشندنمیتمام وقت هستند و در محل دیگری شاغل شاغل که در ایشان در حرفۀ مهندسی 

 .موافقت شد متراژی ایشان باقی مانده است،

نامۀ  شد مقررشهرساز سازمان در خصوص درخواست سهمیۀ منفی قرائت و  سلطانی محمدی، عضومهندس آقای نامۀ  -2

 .شود مجدداً ارائهو کار کارشناسی جهت طرح در هیأت مدیره  پس از بررسیایشان 

نامۀ ایشان عضو شهرساز سازمان در خصوص درخواست سهمیۀ منفی قرائت و مقرر شد  مهر نامۀ آقای مهندس سروش -3

  .شود مجدداً ارائهپس از بررسی و کار کارشناسی جهت طرح در هیأت مدیره 



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 20:  00ساعت پایان:    

 1398/ 11 / 23 تاریخ جلسه:  2از  2صفحۀ 

 81 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی سعید عباسی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

4515799669آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        33774900فاکس :       33772210تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

 با عنایت بهو نامۀ آقای دکتر سیدهاشم موسوی عضو عمران سازمان در خصوص مجری بودن ساختمان خودشان مطرح  -4

 .شد موافقت ،موافقت هیأت چهارنفره

 ،ها کار کنندکه تمایل دارند در شهرستانرا مقرر شد آقای دکتر براتی، خانم دکتر ترابی و آقای مهندس احمدی نفراتی  -5

برای مهندسانی که تمایل به کار طراحی سازمان پیامک، درج در سایت و کانال  از طریقمعرفی نمایند. همچنین مقرر شد 

  .صورت گیرداطالع رسانی الزم  ،ها دارنددر شهرستان

گشایی باز %20به مقدار برداری )پالن مسطحاتی( برای طراحی نقشهقیدار و خرمدره ابهر، برداران مقرر شد ظرفیت نقشه -6

  شود.

)در حدود قوانین  الزماختیارات  ،برای انجام اموراتمقرر شد ایشان تعیین و به شرح زیر های سازمان کمیتهباقی مسئولین  -7

 .داشته باشندو مقررات( 

کمیتۀ حل 

 اختالف

بندي مشاغل و طبقه

 انضباطی

کمیتۀ طرح و 

 برنامه

رفاهی و کمیتۀ 

 بانوان
 کمیتۀ انرژي
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 هندسم

 محمدی
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توتهندس م

 آغاج
 باقری دکتر دکتر رسولی دکتر براتی دکتر نصیرا

 به این ترتیب تعیین تکلیف شده بودند: هیأت مدیره  78ها در جلسۀ سایر کمیته

کمیتۀ 

 ساختمان

آموزش و کمیتۀ 

 آزمایشگاهها

مادۀ کمیتۀ 

27 
 مجریانکمیتۀ 

دفاتر و تفکیک 

 هاآپارتمان

کمیتۀ 

 هاشهرستان

نظام کمیتۀ 

 پیشهادات

هندس م

 زادهمجتبی
 مهندس محمدی دکتر رسولی باقری کترد

هندس م

 احمدی
 براتی کترد

علیهندس م

 آبادی

 

با صلواتی خاتمه یافت.  20:  00جلسه در ساعت   


