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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانجلسه هیئصورت 
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 0 شماره جلسه:                                                                                                                                            70:09  ساعت پایان:  

 

 -خوان  دکتور رهورر برا وی     -آقای دکتر اصغر رسولیی  -آقای دکتر یحیی نصیرا :  

آقای مهنودس   -آقای دکتر قادر  اقری -آقای مهندس حمزر علی احمدی -آقای دکتر سعید عباسی –آقای مهندس فریبرر  رابی 

 مهندس احد محمدی   آقای -آقای مهندس حسن مجتبی رادر  -آقای مهندس یدایه علی آ ادی -ا راهی  رادبلت آغاج

آقای دکتور   -حبیب حالجیآقای مهندس  -محملد  زرگمهر: آقای مهندس 

 رامین کیامهرآقای دکتر  -علی رحمانپلر

   پیمان قصا یآقای مهندس  - آقای مهندس جلاد عزت شلکتی: 

قاانون بازیاابی    4از شورای مرکزی، همایش احراز مااد    ریاست سازمان گزارشی نصیرایحیی دکتر آقای  در ابتدای جلسه -1
 .ارائه دادندشهری با حضور مدیران کل، معاونت بازآفرینی شهری وزارتخانه، تفاهم با شهرک های صنعتی گزارش 

 کلیات کمیته نما به اتفاق آرا به تصویب رسید. -2

رای  9باا   در خصوص شاکیان بحث و بررسی شد و در نهایت 22توسط کارشناسان ماد  در خصوص ارائه نظر کارشناسی  -3
 ارجاع شود. 22چنانچه شاکیان از سازمان نظر کارشناسی بخواهند موضوع به کارشناسان ماد   گردیدمصوب 

  باا مناقصاه یاا    در خصوص کمیته ساختمان آقای دکتر رسولی گزارشی ارائه دادند و در خصوص نحو  ادامه فعالیت پروژ -4
ه بیان نظرات و ان کردند. در ادامه اعضای حاضر بصورت دیگری صحبت کردند و مزایا و معایب روش های مختلف را بی

دیدگا  های خود پرداخته و بحث و تبادل نظر انجام گرفت و در نهایت تصمیم گیری نهایی در این خصوص به جلسه بعد 
 موکول گردید.

آقای  است.تعداد کار مهندسین تاسیسات برق و مکانیک در شهرستانها به اتمام رسید   اتی عنوان کردندبرفریبرز مهندس آقای  -5
روبارو باود  و باا بخشانامه هاا      کاار  مکانیک از اول در شهرستان با مشکل تعاداد   مجتبی زاد  نیز بیان کردند حسن مهندس

ه مهندسان تاسیسات شهرستان اضافه شاود و در عاین حاال    کار ب 2تعداد  پس از بحث و بررسی مقرر گردیدهمخوانی ندارد. 
طرح جامعی جهت جلوگیری از این مشکل در آیند  به هیئت مدیر  و سپس هیئت چهارنفر  استان ارجاع شود. این مصوبه باه  

 و نارضایتی ارباب رجوع گرفته شد  است. دلیل اتمام مهندس تاسیسات در شهرستانها و معطلی
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 خالصه مصوبات:

 کلیات کمیته نما به اتفاق آراء -1

 22قرارداد بیمه کارشناسان ماد   اصالح -2

 استفاد  گردد. 22کارشناسان ما   درخواست نظر کارشناسی از سازمان از در صورت شکایت شاکیان و -3

 دسین تاسیسات در شهرستانهاکار به مهن 2افزودن تعداد  -4

 
 


