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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانجلسه هیئصورت 

 03/13/77 تاریخ جلسه:                                                                                                                                                  17ساعت شروع:    

 10 شماره جلسه:                                                                                                                                            17:03  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 

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

آقوای   -آقوای مهنودس حبیوال ح  وی     -محملد  زرگمهور : آقای مهندس 

 مهندس فریدون حیدری

   پیمان قصا یآقای مهندس  -  لاد عزت شلکتی مهندسآقای  -مهندس مجید احمدیآقای : 

ه و محله ای در خیابان جاوید برای بازآفرینی از طرف را نصیرا گزارشی ازیحیی دکتر آقای  ریاست سازماندر ابتدای جلسه  -1
مجمعع نوبعت او     شهرسازی تحویل سازمان می شود ارائه دادند. در خصوص زمان برگزاری مجمع رای گیری و مقرر شد

 )به اتفاق آرا(برگزار گردد. 11/11/77چهارشنبه  روز و نوبت دوم 7/11/77 مورخ شنبهروز سه 

آقعای  غضعنفریان و  علعی  مهندس آقای قبالً  نصیرا بیان کردند که یحیی دکترآقای در خصوص کارگروه تفکیک آپارتمان  -1
آقعای  عباسعی و  سعیید  دکتعر  آقعای  آن بوده اند ولی االن باید تغییر کند که به اتفاق آرا  عضواحمدی  مهندس حمزه علی

کارگروه نظارت وظیفعه میعدانی    اظهار داشتند: احمدی حمزه علی مهندسآقای احمدی انتخاب شدند.  حمزه علی مهندس
 نظامسازمان جوجانی از آقای مهندس امیرهوشنگ اخالق پسند و  آقای مهندس مهدیبهنیان،  محسن مهندسآقای دارد. 

  ند.ثبت عضو آن بوده اند و وظیفه کنتر  مضاعف داراداره کل عابدینی و عالماتی از آقای و  مهندسی

یینعی   ه اسعت تومان هزینه هیئعت معدیره شعد    137.111.111 عباسی خزانه دار سازمان بیان کردند مبلغ سیید دکتر آقای -3
. 77% برای کارشناسان و گروه های تخصصی و غیره نسبت به بودجه در نظعر گرفتعه شعده سعا      13ماه و 7% برای 1/97

از ادوار گذشعته   سعاعت  31سعاعت و حعداک ر    11حداقل به میزان هیئت مدیره  ساعت کاری اعضادر خصوص مصوبه ای 
ساعت در ماه  11 میزان ساعت آن به اتفاق آرا رد شد. برای سقف کاری هیئت مدیره رای گیری و 11که حداقل  وجود دارد

ت کار سعاعتی  و مازاد آن به صور مصوبساعت برای جلسات  1. به اتفاق آرا سقف تصویب گردیدرای(  6تا پایان سا  با )
 پرداخت خواهد شد.
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اداره کل ثبت، نظارت میدانی نقشه های تفکیک  19/3/71مورخ  16711/71/111مقرر شد به استناد شماره  3در ادامه بند  -3
 آپارتمان به صورت موردی انجام شود.

گردیعد شعرکت   پس از بحث و بررسی و قرائت قانون نظعام مهندسعی تاکیعد     در خصوص تفاهم نامه با شهرکهای صنیتی -9
کمیته ای ظعرف یعک هفتعه در خصعوص      مقرر گردیدشهرک های صنیتی ملزم به رعایت قانون نظام مهندسی می باشد. 

یحیعی  دکتعر  آقای شرح خدمات و قیمت گذاری پروژه های شهرک های صنیتی جمع بندی نماید و این کمیته متشکل از 
 علی آبادی است.یداله مهندس آقای و محمدی احد مهندس  آقایباقری، قادر دکتر آقای نصیرا، 

 خالصه مصوبات:

 )به اتفاق آرا(11/11/77و نوبت دوم  1/11/77مجمع عمومی نوبت او   -1

رای، مهندس محمدی مخعالف و مهنعدس    7میلیون تومان ) 191میلیون تومان با  191تسویه حساب با شورای مرکزی با  -1
 علی آبادی تاخیر در جلسه(

 انتخاب دکتر عباسی و مهندس احمدی به اتفاق آرا جهت کارگروه تفکیک آپارتمان  -3

 ساعت کارکرد ماهانه هیئت مدیره که از قبل مصوب شده بود رد شد.)به اتفاق آراء( 11حداقل  -9

 رای( 6ساعت در ماه هیئت مدیره تصویب شد) 11حداک ر سقف کاری   -1

 آن کار ساعتی باشد)به اتفاق آراء( ساعت برای جلسات هیئت مدیره و مابقی 1سقف  -6

 
 


