
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 01:  01 ساعت شروع: 

 01:  01ساعت پایان:    

 10/0911 /00 تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 020 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

9969944554تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :  آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ،  

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

 :دکتر، مهندس /آقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 زهره ترابی قادر باقری  فریبرز براتی  حمزه علی احمدی

 کیامهررامین  (11:11)یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

   یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 :  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس بزرگمهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس عزت شوکتی -مهندس قصابی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

در ابتدای جلسه پس از تلاوت 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:

در خصوص زمان انتخابات سال سوم دوره هشتم مقرر شد آقای دکتر رسولی هماهنگی های لازم را با آقای مهندس بیات  -1

 زمان انتخابات )ترجیحاً شنبه یا یکشنبه هفته آینده(معمول نمایند. منش و کلیه اعضای هیات مدیره برای 

آقای مهندس مجتبی زاده در خصوص پروژه گاوازنگ گزارش ارائه دادند و ضمن اظهار خوشوقتی از پیشرفت ساختمانی  -2

مطرح کردند. حاضران در در خصوص انتخاب آقای مهندس نمازی به عنوان طراح نمای ساختمان توضیحات مبسوطی را 

جلسه نیز نظرات خود را در این خصوص بیان نمودند. از آقای مهندس توت آغاج و خانم دکتر ترابی هم درخواست شد 

که در خصوص برنامه ریزی فیزیکی پروژه)با تاکید بر پارکینگ( تسریع لازم ر با هماهنگی همه عوامل صاحب نظر معمول 

 نمایند.

در خصوص نظامنامه برگزاری دوره های آموزشی مجازی آقای دکتر باقری توضیحاتی را ارائه دادند و حاضران در جلسه  -3

به ویژه اشخاصی که تجربه برگزاری این دوره ها را داشتند به ارائه نقطه نظرات و نواقص برگزاری چنین دوره هایی 

نفر( نمی رسد)از جمله در  12تعداد شرکت کنندگان به حدنصاب)پرداختند. در خصوص مستثنی قراردادن دوره هایی که 
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رشته های شهرسازی و نقشه برداری( پیشنهاد شد که با پیشنهاد کمیته آموزش و موافقت هیات مدیره با پرداخت 

نام و نام د ضمناً مقرر ش .اقدام شود)تبصره ذیل بند الف(نفر(  5)با حداق سوبسید)یارانه( نسبت به برگزاری این دوره ها 

این نظامنامه در ..... ماده و .... تبصره در تاریخ  " اعضای کمیته به طور مشخص درج شود و در پایان قید شود کهخانوادگی 

  ."رسید کمیته آموزش....... به تصویب 

 لذا با این شرایط کلیات نظامنامه آموزش مجازی به تصویب رسید. 

 

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.  01:  01جلسه در ساعت 


