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 :حاضرین 

   

 ) نایب رئیس دوم( آقای مهندس محسن کاظمی راد )نایب رئیس اول( آقای مهندس سعید نظری )رئیس سازمان(آقای مهندس حامد نظری 

 )عضو هیات مدیره(آقای مهندس حمیدرضا اسالمی  دبیر() آقای مهندس محمدرضا دلجوئی خزانه دار()آقای مهندس حسین اسکندری 

 )عضو هیات مدیره( آقای دکتر حمید شعبانزاده )عضو هیات مدیره(آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی  )عضو هیات مدیره(آقای مهندس مصطفی تیموری 

  )بازرس سازمان(آقای مهندس محمد محمدی  )بازرس سازمان( نیما ظهیریانآقای مهندس 

   

 :غائبین 

   

 )بازرس سازمان( علیرضا اوجاقلو آقای مهندس  )عضو هیات مدیره(خانم دکتر سرور رحیما زنجانی  )عضو هیات مدیره( آقای دکتر فریدون زینعلی

   

 : جلسه مصوبات

نظر به عدم استقبال اعضای سازمان در شرکت در انتخابات کمیته های تخصصی  تعارض منافع اعضای کمیسیون های تخصصی و کنترل نقشه : -1

در ابتدای کار هیات مدیر دوره نهم به جهت اعمال تعارض منافع در کارکرد ایشان، هیت مدیره با دعوت از اعضای توانمند، صاحب 

 .صالحیت و خوشنام اقدام به تشکیل کمیسیون های تخصصی  و تیم کنترل نقشه نمود

از آنجاییکه اعمال تعارض منافع برای اعضای کمیسیون های تخصصی و مهندسان کنترل نقشه موجب دلسردی و عدم همکاری ایشان با  

مقرر گردید اعضای محترم کمیسیون های تخصصی و مهندسان کنترل نقشه از تکمیل و تسلیم فرم خود اظهاری تعارض منافع سازمان می باشد، لذا 

 سازمان(محترم )طرح موضوع در گزارش ریاست  ازمان( معاف گردند.)ویژه اعضای س

نظر به انحالل کانون کاردان های استان زنجان،  تجمیع اعضای کانون کاردان های استان زنجان با اعضای سازمان نظام مهندسی استان زنجان :  -2

مقرر شد به اعضای این کانون مطابق دستورالعمل های جاری در ه، بر اساس مصوبات پیشین هیات مدیربه منظور حمایت و ارجاع کار به ایشان 

ع عضویت و ارجاع کار اعضای سازمان، ضمن تشکیل پرونده با پرداخت حق عضویت بر اساس صالحیت و ظرفیت کار مندرج در پشت پروانه ایشان ارجا

 سازمان(محترم )طرح موضوع در گزارش ریاست  .کار گردد
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 عنایت به ضرورت فعالیت آزمایشگاهبا ضرورت فعالیت آزمایشگاه های ژئوتکنیک در کلیه شهرهای استان و روستاهای تحت نظارت بنیاد مسکن: -3

آزمایشگاه ها  مقرر شد موضوع در کمیته ژئوتکنیکو قلت تعداد آزمایشگاه های  زنجان های بتن و خصوصاً ژئوتکنیک در تمام نواحی استان

 سازمان(محترم )طرح موضوع در گزارش ریاست  و کارگروه ژئوتکنیک طرح و نتیجه جهت تصمیم گیری به هیات مدیره گزارش گردد.

یات هو پرداخت معوقات  1401سال ، اصالح بودجه 1400مالی سال  ترازتصویب سه موضوع  رو :موضوعات قابل طرح در مجمع پیش -4

ی برای طرح مقرر شد چنانچه اعضای محترم هیات مدیره موضوعات خاص لذامی باشند،  قابل طرح در مجمع عمومی پیش رو ،مدیره دوره هشتم

 سازمان(محترم )طرح موضوع در گزارش ریاست  را در جلسه هیات مدیره ارائه نمایند. در نظر دارند تا جلسه بعدی پیشنهادات خودعمومی در مجمع 

ه ارجاع مقرر شد آقای مهندس اسالمی بعنوان یکی از اعضای کمیت تهیه و ابالغ پیش نویس قرارداد همکاری فی مابین کارفرمایان و دفاتر طراحی : -5

قدام امکاری خانم رضائی )کارشناس حقوقی سازمان( نظارت و دفاتر طراحی، نسبت به تهیه پیش نویس قرارداد همکاری دفاتر طراحی و کارفرمایان  با ه

 سازمان(محترم )طرح موضوع در گزارش ریاست نموده و در جلسات آتی هیات مدیره پیشنهاد نماید. 

تا کنون از طرف مدیر عامل آب منطقه ای  77نامه ای با موضوع ارسال اطالعات ژئوتکنیک ساختمانهای بلند مرتبه شهرزنجان از سال  -6

دارد و باید در کارگروه ژئوتکنیک زنجان ) مهندس افشاری( به شرکت مهندسین مشاور مهاب بارش رسیده است که نیاز به بررسی در 

با دعوت از شرکت مهندسین مشاور مقرر شد در کارگروه ژئوتکنیک موضوع که ؛طالعات راهکار مناسبی اتخاذ گرددتعامل وتبادل اخصوص نحوه 

 (توسط دکتر شعبانزادهطق پیش از دستور ن)طرح موضوع در گزارش  گردد. گزارشهیات مدیره در جلسه بعدی نتیجه بررسی گردیده و مهاب بارش 

ود و اضافه کرد که باید با یک کار کارشناسی بررسی مجدد درصد تعیین شده برای دفاتر طراحی را  درخواست نم آقای مهندس اسالمی -7

)طرح موضوع  ر گردد.ظاین موضوع حل و فصل شده و به اجرا در آید. مقرر شده موضوع مجدد در کمیته دفاتر طراحی  بررسی و اعالم ن

 (هندس اسالمیمتوسط طق پیش از دستور ندر گزارش 

 دکتر رحمانپور آقای کمیته دفاتر توسطگزارش  : 4طرح دستور شماره -8

به سازمان محل خدمات مهندسی در اعزامی از سوی دفاتر طراحی جهت انجام افراد غیر حرفه ای و فاقد صالحیت حضور  اول :موضوع 

گرفت و با توجه به کنترل و تایید نقشه های طراحی و ... مورد بررسی قرار منظور تسلیم دستور نقشه، پی گیری ارجاع کار به طراحان، 

 :حساسیت موضوع تصمیمات ذیل اتخاذ گردید
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بصورت  1402زنی های مشترک بین سازمان و شهرداری قرار است دستور نقشه های ساختمانی از فرودین ماه  یبا عنایت به اینکه مطابق را 

هرداری به سازمان ارجاع گردد، لذا بیشتر مشکالت مطروحه به خودی خود از سال آینده مرتفع خواهد شد ولی برای چند شالکترونیکی از 

مقرر شد ارائه خدمات مهندسی از طرف سازمان تنها به مسئولین دفاتر و یا مهندسان طراح عضو دفتر طراحی ذینفع ارائه ،  1401نده از سال ماه باقی ما

 .جلوگیری گرددیاد شده گردد و از ارائه خدمات به غیر از افراد 

انیک نقشه دفتر مهندسی کاویان با موضوع درخواست تایید بخش برق و مک 11/08/1401مورخ  15900/1401نامه شماره  موضوع دوم :

ه مکانیک در های تاسیسات برقی و مکانیکی نقشه های صنعتی توسط مهندسان رشته برق بدلیل کمبود اعضای دارای صالحیت در رشت

ر مناسب به سازمان نفره استان مطرح و راهکا 4مقرر شد پیشنهادات ذیل در کمیته ی قرار گرفت و کمیته ارجاع نظارت و دفاتر طراحی مورد بررس

 ابالغ گردد: 

 نعتی.صبازنگری در تعرفه تعیین شده برای بخش طراحی و نظارت تاسیسات برقی و مکانیکی در نقشه های  یشنهاد اول :پ

 نقشه های صنعتی. در حذف ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت تاسیسات برقی و مکانیکی پیشنهاد دوم :

 خانم دکتر رحیماتوسط  رفاهی: گزارش کمیته  5طرح دستور شماره -9

 این گزارش بدلیل عدم حضور خانم دکتر رحیما از دستور جلسه خارج گردید. 

 آقای مهندس تیموریتوسط  شهرستان ها: گزارش کمیته  6طرح دستور شماره -10

 تصمیم گیری در خصوص خرید ملک در شهر ابهر به منظور استقرار دائمی دفتر نمایندگی شهرستان ابهر موضوع اول :

مهندس حامد نظری در خصوص آخرین بررسی ها و بازنگری های صورت گرفته در آقای با عنایت به گزارشات آقای مهندس تیموری و 

مقرر شد به منظور خرید  قابل خرید برای دفتر نمایندگی ابهر با توجه به میزان بودجه تعیین شده برای این موضوع، خصوص امالک و اراضی

دو واحد ملک واقع در خیابان پیمان در شهر ابهر اقدامات مقدماتی آغاز گردد. الزم به توضیح است که بودجه این معامله از طریق معاوضه یا فروش 

 و پول پیش واحد استیجاری محل فعلی تامین گردد.   1401شهر ابهر ، بودجه تخصیصی از طرف اعضا در مجمع عمومی تیرماه  آپارتمان موجود در

 تعیین مسئول دفتر نمایندگی برای شهرستان طارم : دومموضوع 

 به هیات مدیره گزارش گردد. ستان طرح و پس از ارائه راهکار بدون نیاز به استخدام پرسنل جدیدمقرر شد موضوع ابتدا در کمیته شهر
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 جلسه آتی موکول گردید.به  7هیات رئیسه و دستور شماره  به 6دستور شماره -11

درصدی ظرفیت کار صالحیت طراحی و نظارت رشته مکانیک در شهر زنجان جهت ارجاع  25طرح درخواست افزایش  : 9طرح دستور شماره -12

 نفره استان و ظرفیت مهندسان نقشه بردار و تاسیسات شهرستان ها 4به کمیته 

 به کمیته 1401تا پایان سال درصدی ظرفیت کار ایشان  25باز گردیده و درخواست افزایش کار  8تعداد مقرر شد برای تمامی صالحیت های یاد شده 

 نفره استان ارجاع گردد. 4

 طرح نامه های وارده  : 10طرح دستور شماره -13

 ی موکول گردید.تتور به جلسه آسمطروحه در این دبدلیل اتمام وقت جلسه موضوعات  

 

 به پایان رسید. 19:30جلسه در ساعت   


