
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  10 ساعت شروع: 

 20:  05ساعت پایان:    

 1399/ 07 / 13 تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

  117 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدیحمزه 

 رامین کیامهر یداهلل علی آبادی 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

 ترابی زهره (17:45)فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 کیامهررامین  یداهلل علی آبادی ابراهیم زاد توت آغاج (17:25اصغر رسولی)

  (17:35یحیی نصیرا) احد محمدی حسن مجتبی زاده

 --:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس بزرگمهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس قصابی :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

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

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

 .اعطای تخفیف برای ساختمان در حال احداث مطرح و با آن مخالفت شدنامه شرکت پدیده شیمی غرب در خصوص  -1

درخواست کانون ناشنوایان استان در خصوص ارائه خدمات مهندسی به صورت رایگان برای ساختمان در دست احداث  -2

 .کانون مطرح و با کلیه خدمات)از جمله سهم سازمان( موافقت شد

باحث جلسه قبل( مطرح و با پیشنهاد کمیته مری در خصوص نوبت بندی ارجاع کار به آزمایشگاهها)ادامه دکتر باقآقای  -3

 به شرح ذیل موافقت شد.آزمایشگاهها 

 به عنوان ضریب مربوط به نوبت دهی تعریف می شود:« مانده ظرفیت تعدادی و متراژی میانگین درصدی» -1

ضریب نوبت »میانگین درصدی مانده ظرفیت =100-([a+)ظرفیت تعدادی/کارکرد تعدادی(*bظرفیت متراژی/کارکرد متراژی(*÷))2*]100

 «بندی

 ( در نظر گرفته می شود.1برابر ) 3و2و1برای آزمایشگاههای بتن پایه های  bو aدر مرحله اول ضرایب -2

 مرتب می گردد. بین دو یا چند آزمایشگاه به صورت تصادفی)رندم(« بندیضریب نوبت »در صورت مساوی بودن-3



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  10 ساعت شروع: 

 20:  05ساعت پایان:    

 1399/ 07 / 13 تاریخ جلسه:  2صفحۀ 

  117 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری علی احمدیحمزه 

 رامین کیامهر یداهلل علی آبادی 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

(، آزمایشگاه مذکور به مدت زیر از 1به منظور توزیع یکنواخت کار در دوره یکساله، پس از اعمال کار با ضریب )-4          

آزمایشگاه از نوبت  2/0( این شرط وجود نداشته و ب ارجاع کارهای با ضریب 2/0نوبت دهی خارج می شود.)برای کارهای )

 بندی خارج نمی شود(.
 = مدت زمان خارج شدن آزمایشگاه از نوبت بندی با ارجاع کار کاملMin{days4روز( 4کار به آزمایشگاهها(و ) n ارجاع)در زمان }

 n)تعداد آزمایشگاههای بتن فعال دارای ظرفیت(= -)تعداد آزمایشهای نمایش داده شده در لیست ارجاع(

 گزینه اول جهت انتخاب معرفی می گردد. 5در هر نمایش -5

 ماهه و تهیه گزارش ارزیابی و اعالم می گردد. 3ادامه روند فوق پس از دوره نحوه -6            

مطرح گردید و بعد از بحث و بررسی در این خصوص مقرر گردید در جلسه بعد مجدداً در تعداد کار دفاتر حقوقی  -4

 دستور کار قرار گیرد.

 

با صلواتی خاتمه یافت.  20:  05جلسه در ساعت   


