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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانجلسه هیئصورت 

 11/11/79 تاریخ جلسه:                                                                                                                                                  18ساعت شروع:    

 11 شماره جلسه:                                                                                                                                            01:11  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

آقوای   -حمیدرضوا  رابوی  آقوای مهنودس    -محملد  زرگمهور : آقای مهندس 

 رامین کیامهرآقای دکتر  -فریدون حیدری مهندس

   پیمان قصا یآقای مهندس  - آقای مهندس جلاد عزت شلکتی: 

برنامده هدای کداری ریاسدت     در ابتدای جلسه ریاست سازمان گزارشی از کارهای جاری، جلسات انجام شده ارائه نمودندد    -1
سازمان کتباً به تعدادی از اعضا هیئت مدیره ارائه گردید  در مورد تفاهم نامه بدا شدرکت شد را هدای یدبعتی ب د          

 حقوق سازمان   اعضا آن دفاع به عمل آید بررسی به عمل آمد   قرار شد در جلسات مشترا از حق   

مصدو    49نظامبامه اداری مالی در سال  عباسی ی بت کردند   ایبکهسعید دکتر  آقای نظامبامه اداری مالیدر خصوص  -2
شده   همچبان قابل اجراست  لی تفویض اختیار نشده است  در مورد قدرت خرید کارپرداز   اعتبار در اختیار رئیس سازمان 

 2-12رای ببدهای  4میلیون تومان قدرت خرید کارپرداز مصو  شد  با  5/1شد  به اتفاق آرا   پس از ب ثی طوالنی ب   
مداهی  ازمان سبرای ریاست   هیئت رئیسه سازمان مصو  شد  به اتفاق آرا مقرر شد خزانه دار نظامبامه معامالتی  12-3  

 دهبد ارائه گزارش سازمان یک بار به هیئت مدیره 

باقری: با توجه به تغییر در بخشبامه آموزش   تغییر تعدداد   رز مده اعضدا کمیتده آمدوزش      قادر دکتر آقای کمیته آموزش:  -3
  به جلسه آیبده موکول شد بررسی در خصوص انتخا  اعضای کمیته تعدادی از متقاضیان عضویت در آن رد  

رسولی گزارشی از کمیته آزمایشگاه ا دادند   ایبکه جلساتی با نمایبدگان آزمایشدگاه  ایغر دکتر آقای کمیته آزمایشگاه ا:  -9
 م مدود   م بدسآقای  به همراهدر جلسات کمیته انتخا  شده   به عبوان نمایبده آن ا  از همکاراننفر  د    شده ها برگزار
 حضور داشته اند  (به عبوان نمایبده گر ه تخصصی عمران )بزرگم ر 
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پدر هه   تا انت ای سفت کاری با تعدیل توسط پیمانکار فعلی با شرایط قدرارداد قبلدی   مقرر گردیدرای  8کمیته ساختمان: با  -5
بدا شدرایط قدرارداد قبلدی     قرارداد متمم توسط پیمانکار فعلی  رای قرار شد تا انت ای سقف 8در غیرایبصورت با  ادامه یابد 
 مبعقد شود 

 به اتفاق آرا مباح   رزشی به هیئت رئیسه تفویض شد 
 دکتر رسولی در کمیته یادرات فبی   م بدسی شورای مرکزی تصویب شد آقای به اتفاق آرا عضویت 

ر ال سدابق   بدا   نظام م بدسی معدن طبدق  احداث ساختمان کیام ر مببی بر تخفیف برای رامین دکتر آقای با درخواست 
 رای تصویب شد  4با  پر هه انرضایت م بدس

برای جلوگیری از ب   های فرعی   گرفته شدن  قت جلسدات، نقدق پدیز از     عبوان کردند م مدیاحد م بدس آقای 
 دستور به آخرجلسه مبتقل شود 

 ت مدیره ب     بررسی شود اداره جلسات در جلسه هیئن وه آیین نامه  بیان کردند که احمدی حمزه علی م بدسآقای 
 

 خالیه مصوبات:
 میلیون تومان)به اتفاق آرا( 5/1قدرت خرید کارپرداز با مبلغ -1
 رای( 4)نظامبامه معامالتی قدرت خرید ریاست   هیئت رئیسه مقابق  -2
 گزارش خزانه دار به هیئت مدیره ماهی یکبار)به اتفاق آرا(-3
 رای( 8تا انت ای سقف با پیمانکار فعلی   شرایط قرارداد قبلی ) رفاهی م بدسینی مجتمع خدمات اجرا ادامه -9
 تفویض مباح   رزشی به هیئت رئیسه)به اتفاق آرا( -5
)به سازمان نظدام م بدسدی کشدور    عضویت آقای دکتر ایغر رسولی در کمیته یادرات فبی   م بدسی شورای مرکزی-6           
 اتفاق آرا(


