
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرهیئ فوق العادهصورت جلسه 

 11:  00  ساعت شروع: 

 11:  54ساعت پایان:    

 24/00/1500تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 11 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

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

 علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی  مصطفی تیموری 

 سعید نظری جمال میانداری محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 محمدرضا دلجوییآقای مهندس  -حمیدرضا اسلامیآقای مهندس  :غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 نیاز زم دیبازد و رهیمد تایه یاز اعضا چند تناز شهرستان ابهر به همراه  دیدر خصوص بازد ینعلیدکتر ز یجلسه آقا یدر ابتدا یس:گزارش رئ

ول دفتر در دفتر ابهر با مسئ زین ای جلسه دیبعد از بازد و در ادامه ارائه دادندرا  یحاتیتوض ابهر شهرستان یندگینما ساخت دفتر یبرا افتهیاختصاص 

ضور ح ه گزارشجهت ارائ رهیمد تایدر در جلسه ه زیدوشنبه هفته بعد ن شانیا دیمشکلات پرداخته شد و مقرر گرد یو نسبت به بررس برگزار ابهر

 لازم را به عمل آورند و یها یمبحث دوم بررس فینظارت خواستند در خصوص دوره نظارت مطابق تعر ارجاع تهیاز کم شانیدر ادامه جلسه ا .ابندی

 ی شدند.ساختمان ها و کنترل آن در مسکن مل یدر جهت مناسب ساز یو شهرساز یمعمار ستیچک ل همینطور خواستار تهیه

 :رنطق پیش از دستو 

 .آموزش ارائه نمودند تهیکم ریدر خصوص مصوبات اخ یحاتیدکتر شعبان زاده توض یآقا

 مصوبات:

. دارند را داخل سازمان در و مدارک جهت کنترل حق دسترسی به اسناد ، در صورت درخواست یسازمان نظام مهندس یبازرسان قانونمقرر گردید -1

     .ندینمامی را اخذلازم  حاتیتوض ایشاندر صورت نیاز از  و اسناد اقدام بررسی به نسبت مربوطه مسئول حضور درهمچنین 

مقرر گردید برای هریک از  و پس از ارائه نظرات اعضامطرح به پرسنل درخواست وارده از امور اداری بابت اختصاص هدیه شب یلدا  موضوع -2

قرر مهمچنین  پرسنل مبلغ پنج میلیون ریال در اختیار ریاست سازمان قرار گیرد و نوع هدیه نقدی یا غیر نقدی توسط ایشان مدیریت شود.

 شود.  و به هیات مدیره جهت تصویب ارائه ازم تدوینگردید در مورد پرداخت پاداش در مناسبت های محدود درکمیته رفاهی پیشنهاد ل

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی  مصطفی تیموری 

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرهیئ فوق العادهصورت جلسه 

 11:  00  ساعت شروع: 

 11:  54ساعت پایان:    

 24/00/1500تاریخ جلسه:  2از  2صفحۀ 

 11 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

پس از تایید در دفتر فنی سازمان در نرم افزار نظامیار سازمان  1011قی از ابتدای سال و شرکتهای حقو طراحیمقرر گردید کارکرد دفاتر  -3

 و ایجاد شفافیت بارگذاری گردد.  جهت اطلاع اعضا سازمان 

وسط کمیته رفاهی فراخوانی ت یت در مشهد مقدس برای استفاده اعضا سازمان در سایت سازمان،مقرر گردید در خصوص رهن یک ساله سوئ -0

 آماده شود. 

 بارگذاری گردد تادر مورد فراخوان اعلام آمادگی طراحان در شهرستان ها مقرر گردید فرم تهیه شده در کمیته شهرستان ها در سایت سازمان -5

 نمایند.     اقداماز طریق کارتابل خود  تکمیل نسبت به ارسال آناعضا پس از 

 .انجام گرفت 1011ر ادامه جلسه بررسی فصل هایی از  بودجه د -6

 

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی  مصطفی تیموری 

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   11:  54جلسه در ساعت 


