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آقای  -خانم دکتر زهره ترابی -آقای دکتر اصغر رسولی -: آقای دکتر یحیی نصیرا 

آقاای مهنادس    -آقاای دکتار قاادر بااقری     -آقای مهندس حمزه علی احمدی -آقای دکتر سعید عباسی –مهندس فریبرز براتی 

 ی مهندس احد محمدی  آقا -آقای مهندس حسن مجتبی زاده -آقای مهندس یداله علی آبادی -ابراهیم زادتوت آغاج

آقاای   -آقاای مهنادس فریادحی حیادری     -آقای مهندس محمود بزرگمهر :

 آقای دکتر رامین کیامهر -نپوردکتر علی رحما

 آقای مهندس پیمای قصابی -آقای مهندس جواد عزت شوکتی  -آقای مهندس مجید احمدی  :

 

جلساه هاا انشی ای حاا     ریاست سازمان در خصوص افزایش تعرفه هاا  ححاا اقامات باوا        آقای دکتر یحیی نصیرا گزارش -1
 ت مشیره ارائه شش.کانشیشاهای هیئ

مهنشس حمزه علی احمشی در خصوص انتخاحات گر ه های تخصصی   ضر رت حرگزاری انتخاحاات  آقای نطق پیش از دستور:  -2
ت مشیره  انتخاحات گر ه های تخصصی  حساحرس قاانونی   تیییار     اقری در خصوص حرنامه های کاری هیئح قادر دکتر آقای آن 

ت مشیره   عشم حضورشان جهت شرکت خصوص حرگزاری جلسه قبل هیئ مجتبی زاده درحسن مهنشس آقای تحول ماوی سازمان  
 ه های تخصصی  سنش سااختمان موجاود   زماین حاشاماه مهنشساین        در جلسه ای در تهران   همچنین اعتبار سه ساوه اعضا گر

 محمشی در مورد سنش ساختمان صحبت هایی را حیان نمودنش. احشمهنشس آقای همینطور 

احمشی صحبت نمودناش   خواساتار حضاور     حمزه علی آقای مهنشسعلی آحادی   یشاوه مهنشس آقای در مورد کمیته ساختمان  -3
رسووی نیز در خصوص تفویض امور حه کمیته   تساری  کاار آن   اصیر دکتر آقای نش. قبلی در این کمیته شش اعضایفر از ن 1حشاقل 

اصایر  دکتار  آقاای  نفر حه تصوی  رسایش کاه شاامل     5کمیته حا اکثریت آرا حرای اعضا کمیته رای گیری شش که حا  صحبت نمودنش.
حراتای حاوده     فریبارز  آقاای مهناشس   قصااحی    پیمان  آقای مهنشساسی   عب سعیشدکتر آقای رحمانپور  علی دکتر آقای رسووی  

 .گردیشانتخاب رسووی اصیر دکتر آقای مسئول آن 

 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانجلسه هیئ صورت

 77/90/01 تاریخ جلسه:                                                                                                                                                  71ساعت شروع:    

 4 شماره جلسه:                                                                                                                                             70:99 ساعت پایان:  
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نصیرا توضیحاتی در مورد عملکرد شرکت مرحوطه   قاحلیت هایی از نرم افزار کاش تاا   یحیی دکتر آقای در مورد نرم افزار نظامیار  -4
حاقری خواساتار  قادر دکتر آقای  .استفاده از اپلیکی ن موحایل جهت گزارش نویسی مهنشسان ناظر کنون استفاده ن شه دادنش حه  یژه
محمشی خواستار تصوی  کار حر ر ی نرم افزار   تخصیص حودجه حه آن شاشنش.  احش مهنشس آقای اصالح وینک حا شهرداری ششنش. 

  رای 11وکتر نیکی گزارش اختصاص یاحش. کمیته نرم افازار حاا   میلیون تومان جهت اپلیکی ن   ارسال ا 22حه اتفاق آرا مصوب شش 
حاقری حه عنوان قادر دکتر آقای      آقای دکتر قادر حاقری حه عنوان اعضای کمیته عباسیسعیش دکتر آقای رسووی  اصیر دکتر آقای 

 مسئول تعیین ششنش.

مجتبی زاده تعلیق آن را نتیجه نامه ای دانساتنش کاه از طارق آقاای     حسن مهنشس آقای در خصوص کانال پیام رسان تلمرام   -5
 2دانستنش   پس از ححا   حررسی مقرر شش مجشداً ادامه داده شود که حاا   29جهانمیری آمشه   مرحوط حه شرایط رسانی خاص سال 

 ازمان همکاری نماینش.کیامهر قرار شش در سایت اینترنتی سرامین دکتر آقای رای تصوی  شش. ضمناً حه اتفاق آرا 

ت رئیساه تفاویض   حرگزاری مراساا ر ز مهناشس حاه هیئا     ت رئیسه مسئول کمیته ر ز مهنشس شناخته شش.هیئ رأی 8 تعشاد حا -9
 .گردیش

 ت مشیره را اعمال نماینش.ازمانی کار کننش   نظرات اعضا هیئتوت آباج ر ی چارت ساحراهیا زادمهنشس آقای قرار شش یک هفته  -7

 عباسی گزارشی کوتاه از اموال سازمان دادنش.سعیش دکتر آقای  -8

 سه شنبه حرگزار گردد.ر ز ر ز یک نبه   جسات فوق اوعاده هیئت مشیره صلی اجلسات  حا اکثریت آرا مقرر گردیش -2

 

 


