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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 71/77/71 تاریخ جلسه:                                                                                                                                                71 ساعت شروع:   

 71 شماره جلسه:                                                                                                                                          77:91   ساعت پایان:  

 -آقای دکترر سردیع اساسری    –ترابی  زهره دکتر خانم -آقای دکتر اصغر رسولی :  اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

آقرای مهنرعس ح ر      - قای مهنرعس ابرراهیم زادتروغ آ را     آ  -آقای مهنعس فریسرز براتی–مهنعس حمزه الی احمعی آقای 

 آقای مهنعس یعا... الی آبادی -آقای مهنعس احع محمعی -آقای دکتر یحیی نصیرا -مجتسی زاده

 -:  اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 -: اعضاي علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه

 آقای مهنعس ازغ شوکتی –آقای مهنعس مجیع احمعی :  بازرسان سازمان

 مصوبات:

 اطالع رسانی شود تا اعضاء محترم ایده، انتقاد یا پیشنهاد خود را اعالم نمایند.)به اتفاق آراء( smsمقرر شد یک شماره تلگرامی یا  -1

 برگزار شود.)به اتفاق آراء( 11ساعت  19/1/89روز یکشنبه مورخ  89مقرر شد اولین جلسه سال  -2

 کنان را تهیه نمایند.)به اتفاق آراء(مقرر شد آقای مهندس توت آغاج فرم های ارزشیابی کار -3

مقرر گردید با توجه به تعداد مهندسین در رشته های عمران و معماری و همچنین حجم نقشه های وارده به سازمان در یک سال و بهه منوهور    -4
ین پیشنهاد در صورت تاییهد  درصد ظرفیت مهندسان این دو رشته ذخیره و به سال بعد انتقال یابد. ا33جلوگیری از تخفیف در خدمات مهندسی

 رای( 1قابل اجرا خواهد بود.) 89نفره استان از پایان سال  4هیئت 

خدماتی واقع در پونک که برای اصهال  پروانهه اقهدام نمهوده انهد       -درخواست آقای عین ا. . . کرمی و شرکا مالک ساختمان با کاربری تجاری -5
 ظرفیت استفاده شود.بررسی و مقرر شد از همان مهندسان در صورت داشتن 

 درخواست آقای مهندس جزء پیری برای اختصاص طراحی و نوارت پروژه ای مطر  و مقرر شد در صورت داشتن ظرفیت اقدام شود.  -6

در خصوص حق الزحمه جلسات عضو مدعو )آقای مهندس حالجی(، مقرر شد چنانچه در این مورد نوامنامه ای وجود دارد از شهورای مرکهزی    -1
 د.استعالم شو

 انعقاد قرارداد نرم افزار نوامیار به هیئت رییسه تفویض شد. -9

 با بازگشایی ظرفیت آزمایشگاه های ژئوتکنیک مخالفت و مقرر شد از ظرفیت باقیمانده استفاده نمایند.  -8

 اسفند موافقت شد. 29تا  25با درخواست مر خصی آقای دکتر نصیرا از   -13

متهر مربهع    133رشته نقشه برداری برای بازگشایی ظرفیت به میهزان   4215به شماره عضویت  با درخواست  سهمیه خانم مهندس گنج خانی  -11
 رای( 1مخالفت شد. )

 ریال به اتفاق آراء تصویب شد. 4333333پاداش پایان سال کارکنان به میزان  -12


