
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  45ساعت پایان:    

 05/1399 /26 تاریخ جلسه:  3از  1صفحۀ 

 109 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدی حمزه

 یداهلل علی آبادی سعید عباسی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

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

 زهره ترابی  فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی  سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

   یحیی نصیرا احد محمدی مجتبی زادهحسن 

 :  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 : حاضر در جلسه بازرسان سازمان

قرآن کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و در ابتدای جلسه پس از تالوت آیاتی از 

موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستورجلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح 

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

اند مورد تشویق قرار گیرند و چند و چون آن به رئیس سازمان تفویض مقرر گردید پرسنل سازمان که بدون تأخیر بوده -1

 .گردید

های فرهنگی خصوص لحاظ تخفیف برای پروژۀ پردیس سینمایی مطرح و در راستای حمایت از پروژهنامۀ شهردار ابهر در  -2

و  در استان زنجان موافقت شدکلیۀ خدمات مهندسی ارائۀ تخفیف در خدمات مهندسی مشروط به انجام  %50استان با 

  .مقرر شد به اعضای هیأت چهار نفره نیز اطالع رسانی گردد

های آموزشی بصورت مجازی مطرح و مقرر شد در نامۀ برگزاری دورهنامۀ داخلی آموزش سازمان و نظامنویس نظامپیش -3

  جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  45ساعت پایان:    

 05/1399 /26 تاریخ جلسه:  3از  2صفحۀ 

 109 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدی حمزه

 یداهلل علی آبادی سعید عباسی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

4515799669آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

ها نیز همانند ارجاع آزمایشگاهاین ، ارجاع کار ی بتنهاآزمایشگاه شد با توجه به ماهیت نظارتی، بازرسی و کنترلیمقرر  -4

. این امر پس از تأیید هیأت الزحمۀ ایشان نیز توسط سازمان کارسازی و پرداخت گرددنظارت مهندسان انجام گیرد و حق

   .ها تأکید نمودندچنین هیأت مدیره بر کنترل مضاعف مستمر آزمایشگاه. همچهارنفره عملیاتی خواهد شد

ای ظرفیت کاری های ژئوتکنیک توسط سازمان و بازگشائی مرحلهمقرر شد موضوع کنترل تعداد کار همزمان آزمایشگاه -5

چنین تعیین تکلیف نمونۀ شاهد بتن با ارائۀ اطالعات تکمیلی در جلسات بعدی هیأت مدیره مورد بررسی ها و همآزمایشگاه

   قرار گیرد.

  .سازمان اقدام گردد "ثنظام"مقرر شد در صورت وجود مصوبۀ مجمع در خصوص واگذاری سهام  -6

دکتر رسولی، دکتر کیامهر، دکتر باقری و خانم دکتر ترابی به عنوان  بزرگمهر، احمدی، زاده،آقایان مهندسین مجتبی -7

 .شدنداعضای کمیتۀ ساختمان انتخاب 

 

با صلواتی خاتمه یافت.  19:  45لسه در ساعت ج  


