
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرهیئفوق العاده صورت جلسه 

 71:  00  ساعت شروع: 

 71:  00ساعت پایان:    

 01/77/7000تاریخ جلسه: 2از  1صفحۀ 

 02 شماره جلسه:

 

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

 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 حمیدرضا اسلامی

 سعید نظری میانداریجمال  محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی

     حامد نظری

 محمدرضا دلجویی مهندس آقای  :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. 

ه دادند و در ادامه ئارا براس برگزاری روز مهندس و چاپ سررسید گذشته یانجام گرفته در روزها یکار ها ی ازگزارش ینعلیدکتر ز یآقا گزارش ریاست:

 جهت جذب اسپانسر اقدامات ددادن پیشنهاددر ادامه  زیو همکاران نداد می باشیم انجام گرفت که در حال تهیه قراریمه هاباستعلام  ییبازگشا عنوان کردند

که مقرر گردید در این خصوص آقای دکتر رحمانپور هماهنگی های لازم را  آید به عمل دعوت یجهت همکار ابیبازاراز در این راستا و  ردیلازم انجام گ

 انجام دهند.

 :نطق پیش از دستور

مهندس عادل فراز  یاز آقا یرا عنوان کردند و خواستار دعوت به همکار یدر خصوص مشکل کمبود نفرات در کنترل سازه مطالب یمهندس اسلام یآقا- 

 گیرد و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.قرار  جلسههستند شدند تا در دستور  نهیزم نیدر ا یتجارب خوب یکه دارا

مشهد انجام گرفت توضیحاتی بهمن در محل سازمان نظام مهندسی  6ان رضوی در تاریخ استان خراس سهیرئ تایدر مورد جلسه با ه یموریمهندس ت یآقا-

طور  نیگردد و هم استفاده نیمع یآن شهر از شهرهادر اعضا  تظرفیاطراف که در صورت اتمام  یشهرها یبرا نیشهر مع نییاز جمله تع ه دادند.را ارائ

اعضا  حق جلسات یهاتعرفه شافزای درخصوص ایشاندر ادامه  .ردیگیبه صورت مرحله انجام م 2در خراسان رضوی مطابق مبحث ها نظارت حقپرداخت 

 .ارائه دادند یحاتیمصوب در مجمع توض شیماه مطابق با افزا ید 2۲بعد از ....   ها و ونیسیکم ی،نظام یشورا یاعضا، رهیمد ئتیه

 لیپس از تکم دیارائه دادند و مقرر گرد یحاتیسازمان توض یاجاره جهت استفاده اعضا یهتل براچند از  دیدر خصوص بازد یمهندس حامد نظر یآقا-

 .گردد یریگ میتصم یاطلاعات در جلسه آت

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی  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 

 

 مصوبات:

  قرار گرفت.موافقت مورد سازه  یکنترل نقشه هادر  زمهندس عادل فرا یآقاهمکاری  موضوعبا پیشنهاد نمایندگان گروه سازه در هیات مدیره -1
 .برگزار گردد 16/11/10۲۲شنبه مورخ روز  11ساعت  جلسه ای در روز مهندس یبرنامه ها خصوص در میروز مهندس جهت تصم تهیکم دیمقرر گرد -2

که شبدر آن  اتیو جزئ شودمطرح  رهیمد ئتیه یدر جلسه آت یینها شنهادیپ یرفاه تهیدر خصوص برنامه اجاره هتل در مشهد توسط کم دیمقرر گرد -3

 ارائه گردد. رهیمد ئتیه یمجاز

 . شد دیتمد 1۱.3۲آرا ادامه جلسه تا  تیبا توجه به اتمام زمان جلسه با اکثر -0

و با  (1/11/10۲۲مورخ  1۱313/10۲۲) طی نامه شماره در جلسه مطرح  شانیا استعفایموضوع  یانداریمهندس جمال م یاز زحمات آقا ریضمن تقد -5

 . دیبا استعفا موافقت گردایشان توجه به اصرار 

 ی،دادگستر یو ذهاب همانند کارشناسان رسم ابیا نهیدر خصوص لحاظ نمودن هز( 3۲/1۲/10۲۲مورخ  11161/10۲۲)  21ماده  ونیسینامه کم -6

 به شرح ذیل مصوب گردید:موارد و مطرح  یدرصد طراح شیافزا و  سقف کارکرد سالانه شیافزا

 .موافقت به عمل آمد الیر ونیلیم 16۲سقف کارکرد تا  شیبا افزا 10۲۲سال  یبرا -

 .مخالفت شد یدرصد طراح شیبا افزا - 

 .شد تفقامو یدادگستر رسمی  مطابق کارشناسان رکزخارج از م یبرا ذهاب ابیا نهیهز -

ترفنی به سازمان شوند برای بایگانی در سوابق دفکه توسط سازمان معرفی می 21یک نسخه از گزارشات تهیه شده توسط کارشناسان ماده  دیمقرر گرد -

طلاع تر فنی به اارائه گردد و در صورت عدم تائید در نظریه کارشناسی و درخواست مالک جهت ارجاع به کارشناس جدید مراتب نظریه اولیه توسط دف

 کارشناس بعدی نیز رسانده شود.

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 سرور رحیما زنجانی  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   71: 00جلسه در ساعت 


