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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 مصطفی تیموری  دبیر() آقای مهندس محمدرضا دلجوئی خزانه دار()آقای مهندس حسین اسکندری 

 )عضو هیات مدیره( آقای دکتر حمید شعبانزاده )عضو هیات مدیره( آقای دکتر فریدون زینعلی )عضو هیات مدیره(خانم دکتر سرور رحیما زنجانی 

  )بازرس سازمان( ظهیریاننیما آقای مهندس  )بازرس سازمان( علیرضا اوجاقلو آقای مهندس 

   

 :غائبین 

 )بازرس سازمان(آقای مهندس محمد محمدی  )عضو هیات مدیره(آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی  )عضو هیات مدیره(آقای مهندس حمیدرضا اسالمی 

   

 مصوبات جلسه :

با عنایت به ضرورت پیش بینی برچسب انرژی در پایان کار ساختمان های تحت نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال  -1

مقررات ملی ساختمان، مکاتباتی با شهرداری زنجان صورت گرفته است که متاسفانه تا کنون  19بر مبنای مالحظات مبحث   1402

مقرر شد ضمن انجام مکاتبات جدید با شهردار زنجان و متعاقب آن با معاونت محترم ذا نتیجه مطلوبی حاصل نگردیده است، علی ه

امور عمرانی استانداری زنجان با موضوع تاکید بر فراهم آوردن بستری مناسب جهت اجرائی نمودن موضوع برچسب انرژی، 

برق و مکانیک ساختمان ها با هماهنگی گروه به عنوان مالحظات بهینه سازی مصرف انرژی در نقشه های معماری ، یک شیت نقشه 

 (نطق پیش از دستور توسط آقای دکتر زینعلیدر  )طرح موضوع های تخصصی فوق الذکر با کمیسیون انرژی اضافه گردد.

بانک مشخص توسط هیات رئیسه،  4با عنایت به مصوبات قبلی هیات مدیره در خصوص تجمیع حساب های پراکنده سازمان در  -2

توضیحات کامل جهت تصمیم گیری در با  و تصمیم گیری توسط هیات رئیسه، پیشنهاد نهاییمقرر شد موضوع پس از بررسی 

 (نطق پیش از دستور توسط آقای دکتر زینعلیدر  )طرح موضوع جلسات آتی هیات مدیره مطرح گردد.

در  )طرح موضوع مقرر شد کلیه مصوبات هیات رئیسه در اختیار هیات مدیره قرار گیرد. آقای دکتر زینعلیبا عنایت به درخواست   -3

 (نطق پیش از دستور توسط آقای دکتر زینعلی



 

 بسمه تعالی

دوره نهم جلسه هیات مدیره صورت  

 

 

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

  خانم دکتر سرور رحیما زنجانی آقای دکتر فریدون زینعلی آقای دکتر حمید شعبان زاده

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

 pg. 2 

با موضوع  عدم دریافت  29/08/1401مورخ  10885درخواست دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ابهر به شماره در پی  -4

، به منظور همراهی و حمایت از این شهرستان ابهرهزینه خدمات مهندسی از بابت گازرسانی به زمین انجمن حمایت از زندانیان  

درصد تخفیف( در نظر گرفته  100ه های خدمات مهندسی گازرسانی به زمین یاد شده رایگان ) مقرر شد سهم سازمان از بابت هزینانجمن، 

 (5دستور شماره  مطابق )طرح موضوع شود.

الزام  با موضوع 08/09/1401ش م مورخ /46334در پی درخواست ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره   -5

نسبت  1401صوب مقرر شد تا سقف بودجه م ،استان زنجان از بابت سرانه عضویت شورای مرکزی پرداخت بدهی سازمان نظام مهندسی

 (5دستور شماره  مطابق )طرح موضوع سرانه عضویت اعضای سازمان اقدام گردد.بدهی به پرداخت 

الزحمه کنترل  ر محاسبه حقمبنی ب 04/08/1401مورخ  15345/1401در پی پیشنهاد مدیر واحد خدمات فنی و مهندسی  به شماره  -6

شگاه ها و کارگروه مقرر شد موضوع در کمیته آزمایهر دفترچه عملیات ژئوتکنیک معادل حق ازحمه کنترل نقشه معماری در گروه ب ، 

 (5دستور شماره  مطابق )طرح موضوع ژئوتکنیک طرح و اعالم نظر گردد.

 26938/118استانداری به شماره در پی درخواست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به معاونت محترم امور عمرانی  -7

با موضوع محاسبه هزینه های خدمات مهندسی عملیات ساختمانی شرکت کارورزان شکوه ازناب شهرستان  15/08/1401مورخ 

های سوله های این شرکت دارای کاربری صنعتی باشند، تعرفه شهرک در صورتیکهمقرر شد،  ،ابهر مطابق تعرفه های شهرک های صنعتی

دستور شماره  مطابق )طرح موضوع ضمناً در نقشه های طراحی این پروژه، ضریب تکرار منظور گردد. رای این شرکت اعمال گردد.صنعتی ب

5) 

در جلسه مطرح  پیش نویس بازنگری شده گزارشات مرحله ای نظارت تاسیسات مکانیکی ارائه شده کمیسیون تخصصی مکانیک -8

)طرح  مطرح گردد.د در بخشی از گزارشات پیشنهادی، موضوع مجدداً در جلسه آتی مقرر شد پس از بازنگری مجدگردید و 

 (5دستور شماره  مطابق موضوع

در خصوص نحوه ارجاع نقشه های  17/09/1401مورخ  18942/1401در پی پیشنهاد واحد خدمات فنی و مهندسی به شماره  -9

ارجاع نظارت بررسی شده و نتیجه ، مقرر شد موضوع در کمیته دفاتر طراحی و به مهندسان نقشه بردارمتراژ پایین تفکیک آپارتمان 

 (5دستور شماره  مطابق )طرح موضوع به هیات مدیره گزارش گردد.

 به پایان رسید. 20:00جلسه در ساعت   


