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 :اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

مهنیدس   آقیای  -اصیرر رسیو ی   آقیای دکتیر   -ترابیی  زهرهخانم دکتر   -آقای دکتر قادر باقری -علی احمدی مهندس حمزه آقای

یحییی   دکتیر آقای  -احد محمدیمهندس  آقای -... علی آبادیمهندس یدا آقای -سعید عباسیآقای دکتر   -ابراهیم زادتوت آغاج

 نصیرا

حسی  متتبیی   مهنیدس   آقیای  -)بیا االی ق قبلیی    براتی فریبیرز آقای مهنیدس  : اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 )حضور در شورای مرکزی زاده

 آقای دکتر رامی  کیامهر -بزرگمهرآقای مهندس محمود : در جلسه حاضرهیئت مدیره  علی البدلاعضاي 

 آقای مهندس پیمان قصابی -آقای مهندس جواد عزت شوکتی -آقای مهندس متید احمدی: بازرسان سازمان

 مصوبات:

 نفر حاضر .  9رأی موافق از  8آقای مهندس محمدی به عنوان نمایندۀ هیأت مدیره در کارگروه متریان انتخاب شد )با  -1

بندی مشاغل انتخاب آبادی به عنوان نمایندگان هیأت مدیره در کمیتۀ البقهو مهندس علی آغاجآقایان مهندس توت -2

 نفر حاضر .  9رأی موافق از  8انتام گیرد )با  کارکنانو مقرر شد انتخاب نمایندگان کارکنان و سرپرستان توسط  ندشد

ها قرائت گردید. مقرر گردید کمیتۀ نها در شهرستانامۀ ادارۀ کل راه و شهرسازی در خصوص نمایندگی آزمایشگاه -3

های مقیم، در اسرق وقت پیشنهادی در خصوص نحوۀ فعا یت آزمایشگاه با توجه به تعداد کار و تعداد آزمایشگاه

 ها ارائه نمایند تا در صورت تصویب هیأت مدیره و هیأت چهار نفره اقدام گردد. ها در شهرستاننمایندگی آزمایشگاه

ه)دوره مهندسان ناظر واحد گاز مقرر شد وفق مصوبۀ انتام گرفته در ادوار گذشتۀ هیأت مدیر در خصوص کارکرد -4

 6مانده پس از تأیید در انتهای کار پرداخت گردد )با % باقی05ا زحمۀ مهندسان ناظر در ابتدای کار و % حق05، ششم 

 نفر حاضر .  8رأی موافق از 
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 مهندسی ساختمان استان زنجانت مدیره سازمان نظام صورت جلسه هیئ

 48/60/84 تاریخ جلسه:                                                                                                                                 54:81 ساعت شروع:   

 15شماره جلسه:                                                                                                                                  46:86   ساعت پایان:  

 

نفر  8رأی موافق از  8مقرر شد در اسرق وقت باجۀ بانک ملت واقع در ضلع غربی ساختمان سازمان تخلیه شود )با  -0

 حاضر . 

 2برداری به میزان های تفکیکی توسط ناظران عا یۀ نقشهنحوۀ تهیۀ نقشها زحمۀ بازدید زمینی از مقرر گردید حق -6

 نفر حاضر .  8رأی موافق از  7ساعت کار کارشناسی به ازای هر مورد منظور گردد )با 

میلیون ریال به کلیۀ پرسنل سازمان اعطاء گردد )با  0/2مقرر گردید به مناسبت بازگشایی مدارس، کارت هدیه به مبلغ  -7

 نفر حاضر .  8ی موافق از رأ 8

رأی  8گردید )با ن موافقتدرخواست کارفرمای پروژۀ تتاری سید حسی  امینی در خصوص تخفیف سهم نظام الرح و  -8

 نفر حاضر . 8مخا ف از 

یار مطرح و مقرر گردید در برای دسترسی دائمی به سیستم نظام استان ادارۀ کل راه و شهرسازی مدیرکل محترم نامۀ -9

 نفر حاضر .  8رأی موافق از  8یک جلسۀ مشترک با ایشان موضوق مطرح و تصمیم گیری گردد )با 

رأی موافق از  8ایشان قطع همکاری گردد )با  توجه به اتمام قرارداد با نامۀ سرکار خانم مهرانفر قرائت و مقرر گردید با -15

 نفر حاضر .  8

 

 

 

 

 

 


