
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  30ساعت پایان:    

 1398/ 11 / 26 تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 82 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 زادهحسن مجتبی 

 

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

 (17:25از ) زهره ترابی فریبرز براتی (17:20)از  قادر باقری (18:30)تا  حمزه علی احمدی

  عباسی سعید ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

   یحیی نصیرا (19:00تا  17:15)از  احد محمدی   حسن مجتبی زاده

 مهندس علی آبادی:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: 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 

 می باشد:ذیل 

 مصوبات:

قرائت و جهت بررسی و اعالم نظر به دکتر نامۀ درخواست دو نفر از اعضای نظارت مکانیک جهت اخذ پروانۀ طراحی موقت  -1

 . براتی ارجاع شد

تا زمان اخذ مجوز از هیأت چهارنفره جهت افزایش ظرفیت مقرر گردید با توجه به مفاد قانون نظام مهندسی ساختمان  -2

 .گرددفراهم کلیۀ نقاط استان مهندسان استان برای ارائۀ خدمات در  فعالیتامکان  ها،مهندسان شاغل در شهرستان

 . نامۀ دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص طرح پایش مستمر سالمت جسمانی کارکنان قرائت گردید -3

ساعت اضافه  100نامۀ مدیر شهرستان برای اضافه کاری مهندس جلیلی )دفتر نمایندگی خرمدره( مطرح و با پرداخت  -4

 .شدکاری به ایشان برای دو ماه موافقت 
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4515799669آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

با  صرفاًمطرح و خودشان نامۀ مهندس حنیفی برای تخفیف در سهم سازمان برای ساختمان احداثی در بافت فرسوده  -5

 .شد تقسیط آن موافقت

سازه و های پروانۀ شهرداری و دریافت نقشههای معماری برای صدور نامۀ آقای مهندس غضنفریان برای پذیرش نقشه  -6

 .ر مهلت مقرر به سازمان موافقت شدتأسیسات با اخذ تعهد از ایشان د

با صلواتی خاتمه یافت.  19:  30جلسه در ساعت   


