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

  )عضو هیات مدیره( آقای دکتر حمید شعبانزاده )عضو هیات مدیره( آقای دکتر فریدون زینعلی

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

 

 :موضوعات و مصوبات 

، پیشنهاد گردید تا یک جلسه فوق العاده به منظور دریافت پیشنهادات اعضای  1402بودجه سال اسناد با عنایت به ضرورت تهیه  -1

طرح موضوع در گزارش ریاست محترم ) سازمان بر گزار گردد.محترم هیات مدیره با توجه به نیازهای مطروحه در کمیته های فعال 

 سازمان(

و دریافت پیشنهادات اعضای محترم هیات مدیره،  1402جلسه فوق العاده هیات مدیره با دستور بررسی بودجه مقرر گردید  : 1مصوبه شماره 

 رسید(رای به تصویب   9 )این مصوبه با  دد.صبح در دفتر جلسات سازمان تشکیل گر 11:00ساعت  22/10/1401روز پنجشنبه مورخ 
 

برگزار گردید،  19/10/1401هیات رئیسه سازمان و شهردار محترم زنجان که در تاریخ اعضای محترم در جلسه ای مشترک  -2

 طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان() توافقات اولیه ای در موضوعات ذیل صورت پذیرفت:

به منظور حذف نقشه های دوم )نقشه های اجرائی(، یک کمیته سه جانبه با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی  مقرر شد  -1-2

ساختمان استان زنجان، نمایندگان شهرداری زنجان و نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی تشکیل و با جدیت راهکار مناسبی 

 ید شهرداری و سازمان  تهیه گردد. جهت به اجرا در آوردن نقشه های مصوب و مورد تای
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سازمان،  از طریقمقرر شد شهرداری زنجان و سازمان نظام مهندسی، به منظور هماهنگی در صدور دستور نقشه های ساختمانی -2-2

 نمایندگان خود را بصورت کتبی معرفی نمایند.

در موارد ذیل مذاکرات  ، مقرر شدراه و شهرسازیز سوی وزارت ابا عنایت به عدم شفافیت بخشنامه تعارض منافع ابالغی -3-2

  یا مکاتباتی با مرجع صدور بخشنامه  توسط سازمان نظام مهندسی صورت پذیرد: 

شاره شده در بخشنامه تعارض منافع، با عنایت به اینکه برخی از ی اارگان ها بررسی مجدد و تجدید نظر در لیست اسامی -1-3-2

اره کل آموزش و پرورش، روانه و کنترل نقشه ها ندارند. برای مثال مهندسان شاغل در  استانداری، ادارگانها هیچ نقشی در صدور پ

ند ولی در لیست برق، شرکت آب منطقه ای و ... که تقریباً هیچ دخالتی در صدور پروانه و یا کنترل نقشه ندار توزیع شرکت

   مه تعارض منافع گردیده اند!!!و شامل بخشنا تعارض منافع نام ارگان های آنها لیست شده 

تجدید نظر در خصوص رفع ممنوعیت مشمولین تعارض منافع در یک ارگان، که در ارگانی دیگر قصد  ومجدد بررسی  -2-3-2

مه تعارض منافع مطابق بخشنا و  بودهکه کارمند قسمت صدور پروانه شهرداری  مهندسیانجام خدمات مهندسی دارند. برای مثال 

قشه های بنیاد مسکن را ندارد، چرا باید از طراحی، نظارت و یا اجرا ی ننقشه های شهرداری  اجراینظارت و یا  راحی،ط اجازه 

 که دخالتی در صدور پروانه و یا کنترل نقشه های آن ندارد محروم گردد!! 

حمایت سازمان نظام مهندسی نسبت به به منظور ساماندهی نماهای شهری در بحث سیما و منظر، شهرداری در نظر دارد با  -4-2

 ممنوعیت اجرای نمای رومی اقدام نماید.

بصورت جاده گاوازنگ سازمان واقع در  یکف ساختمان باشگاه فرهنگی ورزشطبقه هم استفاده ازدر این جلسه درخواست -5-2

باشگاه، مقرر شد درخواست سازمان  رح شد و با عنایت به عدم امکان تغییر در دستور نقشه های صادره برای اینطنمایشگاه م

 رسیدگی گردد.مجدداً با نظر مساعد دوباره در کارگروه ویژه ای که برای همین منظور فعالیت دارد، مطرح و 

و همزمانی آن با شروع فصل کاری  1401با عنایت به تکمیل ظرفیت کار شرکت های آزمایشگاهی ژئوتکنیک تا پایان دی ماه  -3

طرح موضوع در ) صورت پذیرد. این شرکت ها، ضروری است اقداماتی جهت حل مشکل های پایانی سالدر روز این شرکت ها

 گزارش ریاست محترم سازمان(
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با عنایت به تکمیل ظرفیت کار شرکت های آزمایشگاهی فعال در حوزه عملیات ژئوتکنیک، مقرر شد ظرفیت کار این  : 2مصوبه شماره 

  .افزایش یابد  1401پایان سال  درصد  تا 15شرکت ها به میزان 
 

مان در هیات مدیره به مناسبت فرارسیدن روز زن کمیته رفاهی سازمان پیشنهاد تقدیم یک هدیه ای مناسب برای اعضای خواهر ساز -4

 (نظق پیش از دستور توسط خانم دکتر رحیماطرح موضوع در ) مطرح شد.

 بایتاگیگ 15اینترنتی  شارژ ختمان استان زنجان، مقرر شد یک بستهابه پیشنهاد کمیته رفاهی و بانوان سازمان نظام مهندسی س : 4مصوبه شماره 

 . تهیه و به رسم یادبود روز زن به هر یک از اعضای محترم خواهر سازمان تقدیم گردد ریال 350،000به  مبلغ 
 

سنل خواهر با عنایت به مصوبات هیات مدیره دوره نهم سازمان و به پیشنهاد کمیته رفاهی و بانوان، مقرر شد کارت رفاهی پر:  5 مصوبه شماره 

 .ریال) پانصد هزار تومان(  شارژ گردد  5،000،000سازمان به رسم یادبود روز زن ، به مبلغ 
 

همزمان طرح ارجاع نظارت روزانه از طریق سامانه نظامیار و  در حال حاضر با توجه به تصمیمات هیات مدیره سازمان مبنی ارائه -5

سامانه ارجاع نظارت  کاراییسیستم نوبت دهی قدیمی، به منظور آزمایش طرح جدید و جلوگیری از تبعات احتمالی ناشی از عدم 

و جلوگیری از سردرگمی برخی از اعضاء و حذف کامل سیستم قدیمی و با توجه به موفقیت طرح ارجاع نظارت روزانه روزانه 

پیشنهاد می گردد ، سیستم نوبت دهی قدیمی بطور کامل از دسترس خارج گردیده و سامانه ارجاع نظارت روزانه با قدرت به کار 

 (دستور توسط آقای مهندس اسالمینظق پیش از طرح موضوع در ) خود ادامه دهد.

 

با عنایت به ضرورت اطمینان از کفایت  اجرای آزمایشی سیستم ارجاع نظارت روزانه در سامانه آموزشیار ، مقرر شد موضوع :  6 مصوبه شماره 

گزارش ، مجدداً جهت با دقت و وسواس کامل در کمیته ارجاع نظارت و دفاتر طراحی حقیقی و حقوقی طرح و پس از بررسی و ارائه 

 .  گیری در هیات مدیره مطرح گرددتصمیم

 

ترویج مصرف بهینه منابع انرژی و ... در انبار سازمان، پیشنهاد  با موضوعاتی از قبیل و نوجوان با عنایت به دپوی کتب کودک -6

استان زنجان هدیه گردد تا این کتب  معاونت فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش بها جبصورت یکیاد شده گردید کلیه کتابهای 
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نظق پیش از دستور توسط آقای مهندس طرح موضوع در ) بصورت رایگان توزیع گردد. بین دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق محروم 

 (اسالمی

مناطق محروم استان زنجان از مطالعه کتب آموزشی و ترویجی  مقرر شد به منظور بهره مندی دانش آموزان ابتدایی:  7مصوبه شماره  

 موجود در انبار سازمان نظام مهندسی، تفاهم نامه ای با معاونت فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان تنظیم و طی مراسمی در

 .اختیار این معاونت محترم قرار گیرد 
 

ی و دانشگاه علوم سازمان نظام مهندسمشترک فی مابین پیشنهاد برگزاری سمیناری با موضوع گسل و پهنه های گسلی، با همکاری  -7

اه مطرح گردید و مقرر زنجان، در دانشگاه علوم پایه و تحصیالت تکمیلی با عنایت به استقبال این دانشگ پایه و تحصیالت تکمیلی

 (وسط آقای دکتر شعبانزادهتنظق پیش از دستور طرح موضوع در ) نمایندگی از سازمان موضوع را پیگیری نماید.شد آقای دکتر شعبانزاده به 

 

 سازمان تکلیف سپرده های : تعیین 4طرح دستور شماره  -8

هیات مدیره سازمان مبنی بر مجوز سپرده گذاری سازمان به مبلغ  88صورتجلسه شماره  1با عنایت به مصوبه شماره 

پس از ارائه توضیحات خود در مخالفت با  )خزانه دار( ریال در بانک رفاه کارگران، آقای مهندس اسکندری 150،000،000،000

رای  5اخذ  علی رغماین مصوبه درخواست بررسی مجدد و اصالح آن را نمودند که پس از رای گیری، درخواست خزانه دار 

 موافق به تصویب نرسید. 

طرح به کارگیری آقای مصطفی سلطانی بعنوان مشاور مالی سازمان جهت ساماندهی :  5طرح دستور شماره  -9

 امور مالی

بعنوان مشاور مالی به مدت سه ماه بصورت آزمایشی به منظور آسیب شناسی واحد موضوع به کارگیری آقای مطصفی سلطانی 

جلسه، امکان تصمیم گیری میسر نشد و بررسی صحبت های موافق و مخالف حضار در در جلسه مطرح گردید و با عنایت به مالی 

 موضوع به جلسه آتی موکول گردید.

 به پایان رسید. 20:00در ساعت  جلسه هیات مدیره

 


