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 ) 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(خانم دکتر سرور رحیما زنجانی  )عضو هیات مدیره(آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی  )عضو هیات مدیره(آقای مهندس مصطفی تیموری 

 )بازرس سازمان( علیرضا اوجاقلو آقای مهندس  )عضو هیات مدیره( آقای دکتر حمید شعبانزاده )عضو هیات مدیره( آقای دکتر فریدون زینعلی

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

   

 مصوبات جلسه :

نظر به عدم وجود دستورالعملی شفاف و قطعی مبنی بر معافیت اعضای کمیته های تخصصی سازمان های نظام مهندسی از شمول  -1

مقرر شد، اعضای بخشنامه تعارض منافع و به تبع آن عدم استقبال اعضای سازمان از شرکت در انتخابات کمیته های تخصصی، 

سازمان، قبول زحمت نموده و در این کمیسیونهای فعالیت می نمایند تا زمان  کمیسیون های تخصصی که به دعوت هیات مدیره

ابالغ دستورالعملی مشخص در خصوص عدم اعمال بخشنامه تعارض منافع برای کمیته های تخصصی به همکاری خود با سازمان 

 ح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان(طر)ادامه دهند. 

مقرر شد کمیته ارزیابی خرید ساختمان / زمین جهت استقرار سازمان و اعضای کمیته شهرستان، با عنایت به تایید جمیع بازرسان  -2

های سازمان نمایندگی شهرستان ابهر در اسرع وقت نسبت به انتخاب کارشناس رسمی جهت قیمت گذاری روی آپارتمان دفتر

اقدام نموده و فرایند خرید این ملک آغاز نهایی  در خصوص قیمتدر شهر ابهر و نیز مذاکره با مالک ملک واقع در شهر ابهر 

 ح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان(طر) .گردد

)در شرایطی که ساختمان به واسطه متراژ و وسعت در گروه دال قرار  در صورت ارجاع کار گروه دال در زمینه آزمایشگاه های ژئوتکنیک -3

ذیرش کار توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و تا زمان حضور آزمایشگاه و در صورت تکمیل ظرفیت پگرفته باشد نه تعداد طبقه( 

 2مقرر شد پروژه یاد شده توسط دفتر فنی سازمان با رعایت متراژ به دو یا چند کار پایه ژئوتکنیک پایه یک در استان زنجان، 

مایشگاه ذینفع تعداد کار در نظر گرفته تقسیم شده و در صورت وجود ظرفیت آزمایشگاه مورد نظر به تعداد تقسیمات، برای آز

 )طرح موضوع توسط کمیته آزمایشگاه ها و کارگروه ژئوتکنیک در نطق پیش از دستور( شود.
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 به منظور گرامی داشت شب یلدا و پیشنهادات کمیته رفاهی مقرر شد : -4

 برای هر یک از پرسنل سازمان تقدیم گردد. )نقدی(ارتومن بصورت کارت هدیه مبلغ پانصد هز -الف

و  عضو هیات مدیره سازمان(11)به غیر از برای هر یک از ارکان سازمان  )غیر نقدی(تومن بصورت بسته هدیه  مبلغ پانصد هزار -ب

 دستور جلسه( 4ی مطابق ردیف )طرح موضوع توسط کمیته رفاه تقدیم گردد.اعضای کمیسیون های تخصصی کلیه 

 نفره پیش رو از طرف سازمان مطرح گردد : 4مقرر شد موارد ذیل در هیات  -5

فعالیت مشارکت تعداد کثیری از مهندسان طراح و ناظر در دفاتر حقوقی طراحی و نظارت و کاهش چشم گیر  با عنایت به -1-5

کمیل ظرفیت تاین گروه از مهندسان در رشته های معماری، برق، مکانیک و نقشه برداری در صالحیت های طراحی و نظارت و 

رفیت کار این دسته از ها و رشته های فوق در ماه های پایانی سال، تقاضا دارد، با افزایش ظ کار باقی مهندسان فعال در صالحیت

  مطابق سال گذشته موافقت گردد. 1401درصد تا پایان سال  25یزان مهندسان در کل استان به م

 

با عنایت به حساسیت های موجود در طراحی نقشه های صنعتی بدلیل تنوع در راه اندازی خطوط تولید بسیار تخصصی و  -2-5 

متنوع و نظارت بر اجرای نقشه های تهیه شده برای آنها، علی الخصوص در رشته های برق و مکانیک و پایین بودن تعرفه های 

وجود مسئولیت های بسیار سنگین در قبول اینگونه نقشه ها، مهندسان برق و مکانیک از  تعیین شده برای این گروه از مهندسین و

قبول اینگونه نقشه ها امتنناع می ورزند، همین موضوع باعث شده تا تایید نقشه های صنعتی در بخش تاسیسات برقی و مکانیک در 

کل به وجود آمده خواهشمند پیشنهادات ذیل مورد سازمان به کندی پیش رفته و حتی متوقف گردد. به منظور حل و فصل مش

 بررسی قرار گرفته و در صورت وجود راهکار دیگر، سازمان مورد حمایت قرار گیرد:

  بازنگری و افزایش تعرفه های تعیین شده برای بخش طراحی و نظارت تاسیسات برقی و مکانیکی در نقشه های صنعتی. پیشنهاد اول :

حذف ارائه خدمات مهندسی از سوی سازمان در بخش طراحی و نظارت تاسیسات برقی و مکانیکی در نقشه های  پیشنهاد دوم :

  صنعتی.
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اداره کل  09/08/1401مورخ  39602/80پیشنهاد هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان زنجان برای بند دو نامه شماره  -3-5

متر مربع  100راه و شهرسازی استان زنجان مبنی بر اعالم نظر در خصوص ارجاع نظارت برق و مکانیک پروژه های با زیر بنای زیر 

 به محدودیت تعداد ناظران رشته های برق و مکانیک به شرح ذیل تقدیم می گردد:  به ناظران رشته عمران به دلیل

  دد.مربع به مهندسان ناظر عمران و یا معماری ارجاع گر 100نظارت بخش تاسیسات برقی و مکانیکی بناهای زیر  

 دد.کار برای مهندس محاسبه گر 4/0متر با کیفیت بند الف ،  100هر پروژه زیر   -1تبصره 

 کار به شرح فوق خواهد بود. 5هر مهندس ناظر تنها مجاز به قبول  -2تبصره 

ات ماهیت نظارتی اعالم نتایج آزمایشات بتن توسط آزمایشگاه های بتن، پیشنهاد می گردد ارجاع کار آزمایش با عنایت به -4-5

ارجاع عادالنه  بتن همانند ارجاع کار نظارت با مدیرت سازمان و از طرف دفترفنی صورت پذیرد. عدم مدیریت سازمان در بحث

تعیین  ورطراحی کار بین آزمایشات بتن منجر به پایین آمدن کیفیت کار برخی از آزمایشگاه ها، انحصار توسط برخی از دفات

  ین کارفرما ها و آزمایشگاه ها گردیده است.آزمایشگاه های مطیع و اختالف مالی ب

اساس  طبقه و به باال چنانچه طراح، خاک محل را نوع یک و یا دو در نظر گرفته و بر آن 4روژه های ساختمانی در محاسبه پ -5-5

  ازمان نماید.راه دفترچه محاسبات خود تحویل سطراحی نماید، موظف است دفترچه مطالعات ژئوتکنیک خاک محل را نیز به هم

درصد تا  50با عنایت به تکمیل ظرفیت کار گروه نقشه برداری  پیشنهاد می گردد ظرفیت کار مهندسان نقشه بردار به میزان -6-5

 دستور جلسه( 5)طرح موضوع توسط رئیس سازمان مطابق ردیف  .افزایش یابد 1401پایان سال 

 موارد ذیل به تصویب رسید : 1401قسمت بررسی تراز مالی شش ماهه  در-6

ارائه هر گونه خدمات مهندسی به به منظور تحقق درآمد های سازمان از ردیف پرداخت حق عضویت اعضای سازمان،  -1-6

عالوه تسویه حساب ( ب1400منوط به پرداخت حق عضویت سال )  01/10/1401اعضای محترم )حقیقی و حقوقی( سازمان از تاریخ

 مربوطه، وضعیت عضو در سامانه نظامیارتسویه حساب  بوده و در صورت عدم ارائهپرداخت کامل حق عضویت سنوات گذشته 

  ارجاع کار به ایشان میسر نخواهد بود.  از حالت فعال به حالت ایست موقت تغییر وضعیت داده و
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پرسنل سازمان، مقرر شد کمیته اداری مالی و کمیسیون معامالت  به  1402منظور بررسی و تهیه احکام کارگزینی سال به  -2-6

بصورت مستمر و جدی تشکیل جلسه داده و نتایج جلسات خود را تقدیم هیات مدیره  1401همراه هر سه بازرس سازمان از دی ماه 

  بنمایند.

قق درآمد های سازمان از ردیف خدمات پژوهشی ، فنی و آموزشی ) دوره های ویژه تمدید و ارتقاء و ... به منظور تح -3-6

)طرح موضوع توسط . اعضای سازمان( مقرر شد هر یک از اعضای محترم هیات مدیره برنامه های خود را تقدیم هیات رئیسه بنمایند

 دستور جلسه( 6 رئیس سازمان مطابق ردیف
 به جلسه آتی موکول گردید. 8و  7ل ضیغ وقت دستورات شماره به دلی

جرای دستور شماره جلسه هیات مدیره پس از بازدید از قسمت بایگانی واحد نظارت واقع در پارکینگ طبقه زیر زمین سازمان ) ا

 صورتجلسه(  9

 

 به پایان رسید. 20:30جلسه در ساعت   


