
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرهیئ ۀصورت جلس

 71:  00 ساعت شروع: 

 71:  54ساعت پایان:    

 71/00/7910تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

 40 جلسه: ۀشمار

 

9969944554پروین اعتصامی ، کد پستی : آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 :دکتر، مهندس /آقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 اصغر رسولی (11:11)تا  زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری (13:71)از  حمزه علی احمدی

 محمدیاحد  حسن مجتبی زاده آبادی علی هللیدا (13:71)از  عباسی سعید ابراهیم زاد توت اغاج

      نصیرا یحیی

 :   غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 ، مهندس احمدیشوکتیمهندس قصابی، مهندس عزت: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 

ابتدای جلسه پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و در 

موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستورجلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح 

 :ذیل می باشد

 :مصوبات 

دار و یا در غیاب رئیس، نائب رئیس اول با دار، صاحبان امضا رئیس و خزانهامضای ثابت خزانهمقرر شد با تأکید بر    -1

 . نفر حاضر( 63رأي موافق از  63)با خزانه دار باشند 

 . نفر حاضر( 63رأي موافق از  63)با مقرر شد قرارداد پرسنل تا پایان سال تمدید گردد  -2

 . نفر حاضر( 63رأي موافق از  5)با روزهای یکشنبه باشد  11تا  13مقرر شد تا پایان سال ساعت جلسات هیأت مدیره از  -7

 العادۀ هیأت مدیره برگزار شود. بعد از مجمع جلسۀ فوق 13:71شنبۀ آتی ساعت مقرر شد روز پنج -4

 های تخصصی به شرح زیر است: تعداد داوطلبان عضویت با مدارک کامل در گروه -5

 نفر 6رشتۀ معماری  نفر 6رشتۀ مکانیک  نفر 6رشتۀ برق  نفر 2برداری رشتۀ نقشه

   نفر 12رشتۀ عمران  رشتۀ شهرسازی صفر نفر

به صورت گروه  که رشتۀ عمران نفرات وفعالیت کنند پنج رشتۀ اول به صورت کمیسیون نفرات بنابراین مقرر شد که 

شورای مرکزی معرفی  کارگروه سنجش فعالیت خواهند نمود، برای تعیین صالحیت بهریق انتخابات تخصصی از ط

 . نفر حاضر( 63رأي موافق از  63)با  گردند



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرهیئ ۀصورت جلس

 71:  00 ساعت شروع: 

 71:  54ساعت پایان:    

 71/00/7910تاریخ جلسه:  2صفحۀ 

 40 جلسه: ۀشمار

 

9969944554پروین اعتصامی ، کد پستی : آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

برای ایجاد فرصت مجدد برای افزایش تعداد کاندیداهای رشتۀ معماری برای تشکیل  محمدي مهندسآقای پیشنهاد  -6

 . نفر حاضر( 63رأي موافق از  9)با گروه تخصصی معماری مطرح و مورد مخالفت قرار گرفت 

درصد  25)طبق مصوبه قبلی در کل استان یکسان باشداعمال و های خدمات مهندسی تعرفهافزایش مقرر گردید  -3

% و 11های خدمات مهندسی با ضریب و هزینه مهندسین ظرفیت ،خدابندههای ابهر، خرمدره و در شهر لیو ؛افزایش(

جهت تخفیفات مصوبۀ حاضر پیشنهاد الزم است  .اعمال گرددنسبت به مرکز استان % 31ها با ضریب در سایر شهرستان

 . نفر حاضر( 63رأي موافق از  63)با تصویب نهایی و عملیاتی شدن به هیأت چهار نفره ارائه گردد 

 زده ارائه نمودند. گزارشی از بازدید از روستاهای زلزلهرئیس گروه تخصصی عمران  بزرگمهر مهندسآقای  -1

 با صلواتی خاتمه یافت.  11:45در ساعت جلسه 

 امضاي اعضاي هیأت مدیره

 فریبرز براتی قادر باقري حمزه علی احمدي

 ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی زهره ترابی

 حسن مجتبی زاده آبادي علی یداهلل عباسی سعید

  نصیرا یحیی احد محمدي

 


