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 بسمه تعالی 

 :/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

 آقای مهندس جواد عزت شوکتی -آقای مهندس پیمان قصابی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 مهندسی اداره راه و شهرسازی استان زنجانرئیس اداره نظام مهندس ذبیحیان  یآقا مدعوین:
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

از مبحث   5-3-1بند  نسبت به روشن شدن از اعضا هیات مدیره سازمان در ادامه یگزارش مختصر از روند جارارائه سازمان ضمن  استیر یس:گزارش رئ

در  یاز امروز کارکرد دفاتر حقوق یحقوق یعملکرد اعضا یاعلام کردند جهت شفاف ساز نطوریو هم نظرات شدند خواستار ارائهساختمان  یمقررات مل 2

مسدود شدن کارتابل پرسنل سازمان مبنی بر  رهیمد ئتیبا توجه به نظر هوی خاطر نشان کردند . گردد یدرج م سازمان مشاهده اعضا تسازمان جه تیسا

دیدگاه ها و نظرات خود را بیان خصوص  نیشدند که اعضا در ا پرسنل یبرا یحقوق جبران شنهادیرا ارائه و پ یحاتیشده توض یبتصو در جلسه قبلکه 

نافع از کردند بخشنامه تعارض م انیو ب هارائ یحاتیمورد توض نیدر ا زین انیحیمهندس ذبآقای نمودند و اکثریت اعضا نسبت به اجرای قانون تاکید نمودند. 

و همه استان ها با این چالش روبرو  شده استنارائه  یباشد و تا کنون جواب روشن یو در دست اقدام م یریگیدر حال پ یوزارت راه و شهرساز قیطر

 .هستند

 نطق پیش از دستور:

رکت ش دعنوان نمودن وارائه  یحاتیتوض ینظام مهندس یگذار هیو شرکت سرما یحقوق ی،با امور مال یمرکز یدر مورد جلسه در شورا یموریمهندس ت یقاآ

 همیشرکت ب .گردد یریگیپ یمرکز یشورا قیاز طر یستیهست و با دشده و راک سیتاسی نظام مهندسی سازمان ها تیآرمان با حما یبازرس یسهام

. دباش یم یریگیحال پ رشرکت نموده است که د یگذار مهیب نیهم در ا ی زنجاننظام مهندس سازمان وه کار کرده شروع باز امسال  ینظام مهندس یگذار

زار انتخاب کارگ رهیمد ئتیه یارائه نمودند و با نظر اعضا یحاتیاست که توض مدهبه وجود آ یمشکلات مهیها و قرارداد ب مهیدر مورد استعلام ب نطوریهم

 .ردندگ فیکلت نییپنجشنبه تع رهیمد ئتیماه در جلسه ه یالبرز تا هشتم د مهیب تیواگذار و مقرر شد در صورت مشخص نشدن وضع سهیرئ ئتیبه ه مهیب

    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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 بسمه تعالی 

 در موضوع لازم است رهیمد ئتیبه اخذ مصوبه از ه ازیدر صورت ن که دادند شنهادیرا در خصوص روند اداره جلسات پ یحاتیدکتر رحمان پور توض یآقا

رتبط با م غیتبل یسازمان برا در ییفضا ددادن شنهادیپ. در ادامه ایشان در جلسه حاضر شوند یکاف یتا اعضا با مطالعه و آمادگ ردیدستور جلسات قرار گ

با توجه به  اظهار کردند شانیا .سازمان حاصل گردد یهم برا یدرآمد غیتبل از یمهندس یاز کارها و ضمن حمایت ابدیسازمان اختصاص  درساختمان 

خود به  یارائه خدمات مهندس یبرا نیدعوت از مهندس یبراصورت مستمر ه بلازم و متناسب  یها امکیگردد پ یم هیارجاع نظارت توسط سازمان توص

خدمات یا و  یساعت یکارها یسازمان برا تیدرج در سا توان با میدارد  ازیکه خود سازمان ن یخدمات یبرا سال گردد و در پایان پیشنهاد دادندپروژه ها ار

 فراخوان داده شود.استفاده از اعضا  وفراخوان  قیاز طر ازیمورد ن گرید

ود ش نیارجاع نظارت تدو تهیتوسط کمنقشه راه آن مسکن که قرار بود  یو دفاتر در طرح مل یقیدر مورد استفاده از اعضا حق زین یمهندس اسلام یآقا

 .شدند یریگیخواستار پ

 مصوبات:

 . شد بیتصو 11ماه در ساعت  ید ۹روز پنجشنبه  رهیمد ئتیالعاده هجلسه فوق لیتشک، با توجه به موضوعات وارده -1

 کیانفورمات تهیدر کم نامه نیا دیمقرر گرد مطابق نامه وزارت راه وشهرسازی سازماننرم افزار  سامانه به یراه و شهرساز اداره کل یدر خصوص دسترس -2

 گزارش شود و تضمیم مناسب اتخاذ گردد.    ته بعد هیات مدیرههفعادی و در جلسه  یبررس

ن ها در شهرستا یمعمار و برقی و مکانیکی ساتیطراحان و ناظران تاس تیشدن اتمام ظرف کیشهرستانها در خصوص نزد با توجه به اعلام مسئول امور -3

  .گردد یریگ میو در جلسه هفته بعد تصم یها موضوع بررسشهرستان تهکمی در دیمقرر گرد

 دافند غیر عامل انتخاب شدند. پ و یانرژ تهیکم تیعضوبه  ایشان ،رهیمد ئتیه یموافقت اعضادکتر زینعلی و آقای با پیشنهاد  -4

 در و نیاز قبل تدو زین ها تهیو گزارش کم ابدینفر اختصاص  کیهر جلسه به  یاز دستور برا شینطق پ ات به خاطر حفظ زمان جلس دیمقرر گرد -5

 . ارائه گردد رهیمد ئتیه جلسات

 . شود دهفراخوان دا و بالاتر 2 هیداوطلب پا یاعضا نیرشته ها از ب ریو سا یکنترل نقشه رشته شهرساز اعضا نییدر مورد تعمقرر گردید  -6

موضوع  بعد هیات مدیره هفته جلسه عادی تانظارت   تهیساختمان و طول دوره نظارت کم یمقررات مل 2مبحث  5-3-1در خصوص بند  دیمقرر گرد -7

 . دییو گزارش نما یرا بررس

    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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   .دیکنترل مضاعف موافقت گرد اعضا قرارداد دیتمد یبرا 5/11/1411مورخ  16851/1411 به شماره یدفتر فن یشنهادینامه پبا  -8

 دیمقرر گردو  تقرائو کنترل ساختمان  یقانون نظام مهندس 15در خصوص بند  یراه و شهرسازکل اداره   1/11/1411مورخ  41361/81نامه شماره  -۹

 . بهمن ماه جواب آن آماده شود 11و تا  یکنترل مضاعف موضوع بررس تهیدر کم

و مقرر شد قرائت  13۹۹تعرفه  یبر مبنا یدفاتر حقوق یهاطراحی درخصوص محاسبه یراه و شهرساز کلاداره  13/2/1411مورخ  5682/81نامه  -11

 اطلاع رسانی گردد.

 گردد.                     ارائه  رهیمد تایبه ه ی توسط کمیته دفاتر استخراج ومسکن مل هایپروژه تیگزارش وضع نیآخر گریهفته د حداکثر تا دو دیگردمقرر -11
   .شد بیتصو1۹.31با موافقت اعضا ادامه جلسه تا ساعت  -12
  .و گزارش لازم ارائه گردد دیبازد یمسکن مل یدر دست اجرا یهاکنترل مضاعف از پروژه تهکمی دیمقرر گرد -13

 دیمقرر گردضمن مخالفت  مطرح و یجهت جبران عدم ارجاعات قبل یحقوق یشرکتها ینظارت خارج از نوبت برا رجاعبابت ا یحقوق شرکت هاینامه  -14

 .ارسال گردد ه این شرکت های حقوقینامه ب پاسخ

به  یتا ضمن بررس دیارجاع گرد کیانفورمات تهیدرخواست به کم نیا ،سرور سازمان یسخت افزار قایبر ارت یمبن کیبا توجه به درخواست انفورمات -15

 ه نمایند.لازم را برای اتخاذ تصمیم ارائگزارش  رهیمد ئتیه

ا اعضایی ت سایت اطلاع رسانی گردد قیو از طر لیتشک وضوع حمایت از شهروندان کم درآمدم ی بااتهکمی دیمقرر گرد قصابیمهندس  یآقا شنهادیبه پ -16

 دارند از طریق روابط عمومی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.)مسئول کمیته آقای مهندس پیمان قصابی(مشارکت  تمایل بهکه 

ان الی در سهمیه مهندستخیفیف اعم در صورت موافقت مهندسان طراح و ناظر مقرر گردید  مطرح وی برای درخواست تخفیف عباس یدوستعل ینامه آقا -17

 .     گرددلحاظ 

    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: 43جلسه در ساعت 


