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

 علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری جمال میانداری راد محسن کاظمی حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

   - :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. 

یش پدانستند و  یدوره هشتم ضرور رهیمد ئتیبا توجه به مصوبه هرا ساختمان ها  یمناسب ساز یریگیپ موضوع ینعلیدکتر ز آقای :یسگزارش رئ

علوم  استیرجدید انتخاب  و همینطوررا دادند  یحاتیها توض مهیدر ادامه در خصوص اتمام فراخوان استعلام ب بینی یک دوره آموزشی را نیز خواستار شدند.

همچنین   .شودارسال  ایشانبه  رهیمد ئتیاز طرف ه یکیتبر امیپ مقرر شد زنجان را تبریک گفتند و دیو شهردار جد ی و خدمات درمانی استان زنجانپزشک

 نیا تا در ندینما هیرا ته دارد استان چهار نفره تهیبه طرح در کم ازیکه ن یو دستورات شنهادیهرگونه پ رهیمد ئتیه یماه اعضا ید ۵اضافه کردند تا  شانیا

 .را ارائه دادند یحاتیتوض زیها ندر شهرستان 2۲کارشناسان ماده  تیظرف ییدر خصوص بازگشا. همنچنین مطرح شود تهیکم
 یحاتیتوض ساختمان رفاهی گاوازنگ 1ی بابت طراحی فاز مهندس نماز یقرارداد آقا اتیدر خصوص جزئ یمهندس حامد نظر یآقا نطق پیش از دستور: 

 .ارائه دادند ار

 مصوبات:

 مصوب شد. به تعداد لازم  دیچاپ سررس روز مهندس یبرا ماندهیبا توجه به فرصت کم باق-1

علام ا دیجهت درج در سررسمقررات ملی مربوط به هر رشته را  یغیمورد نظر تبل یها امیپ رهیمد ئتیدر ه یتخصص یگروه ها ندگانینما دیمقرر گرد -2

  .ندینما

 . قرار گرفت بیورد تصوماعضا  یبرا لدایشب  یایدر مورد هدا 22/9/1411ی مورخ رفاه تهیمصوبه کمجلسه سوم  4بند  -3

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری
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 بیبا تصو الیر ونیلیم ۵1 دوم شیافزا دیقرار گرفت و مقرر گرد بیمورد تصو الیر ونیلیم ۵1تا در شهرستان ها  2۲کارشناسان ماده  تیظرف ییبازگشا -4

  .ابدیانجام  2۲ماده  تهیکم

قرارداد مقرر گردید  یمهندس نماز یآقا توسطساختمان رفاهی گاوازنگ  یمعمار یطراح در خصوصدوره هشتم  رهیمد ئتیبا توجه به مصوبه ه -۵

 د نظری( مهندس حامتوسط آقای )پیگیری قرارداد .کار را ادامه دهندایشان   یمعمار کیفاز  انیو تا پا دیشان تمدی ایطراح

 . شدند انتخاباستان  کیدر جلسات تراف نظام مهندسی سازمان ندهیمانبه عنوان دکتر شعبان زاده  یآقا -6

با توجه به اینکه و شهرداری هیدج در خصوص تخفیف خدمات مهندسی در بافت فرسوده شهر هیدج مطرح  1۲/9/1411خ ورم 6996/111نامه شماره  -۲

  .نفره استان می باشد مورد موافقت قرار نگرفت 4 هیاتدر اختیارات فوق درخواست 

 برسد.  رهیمد ئتیه یاعضا تیو به رو ستخراجا 1411و 99 یسازمان در سال ها مهندسیبه کار دارای پروانه اشتغال  کارکرد پرسنلمقرر گردید  -6

 با توجه به شاخص مقرر گردید ،96سال و کمیسیون ها از ابتدای  ها تهیکم ،رهیمد اعضا هیات یحق جلسات و ساعات اضافه کاربا توجه به ثابت بودن  -9

 42 و   (99درصد )سال  2/41)افزایش  .اصلاح شودبعد از تصویب در جلسه مجمع عمومی  1411سال  یبرا یمرکز یاعلام شده از طرف شورای مبنا یها

 توامان( (1411)سال درصد

 .مورد بررسی قرار گرفت 1411بخش درآمد و هزینه ها از بودجه سال -11

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی

 محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

  حامد نظری سعید نظری جمال میانداری

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   61:  33جلسه در ساعت 


