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 بسمه تعالی 

 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 02/27/89 تاریخ جلسه:                                                                                                                                    71 ساعت شروع:   

 08 شماره جلسه:                                                                                                                                          78:91    ساعت پایان:  

 -آقای دکتر سعید عباسی –ترابی  زهره دکتر خانم -آقای دکتر اصغر رسولی :  یره حاضر در جلسهاعضاي اصلی هیئت مد

 -آقای دکتر یحیی نصیرا -آقای مهندس ابراهیم زادتوت آغاج   -آقای مهندس فریبرز براتی–آقای مهندس حمزه علی احمدی 

 آقای مهندس یدا... علی آبادی -آقای مهندس احد محمدی

 :  آقای مهندس حسن مجتبی زادههیئت مدیره غائب در جلسهاعضاي اصلی 

 آقای دکتر رامین کیامهر -: آقای مهندس محمود بزرگمهراعضاي علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه

 آقای مهندس عزت شوکتی -آقای مهندس پیمان قصابی –آقای مهندس مجید احمدی بازرسان سازمان:  

 مصوبات:

 رای( 9رای از  8مصوبه هیئت مدیره پرداخت شود. ) 53قرارداد ماده مقرر شد مبلغ  -1

 رای( 11رای از  9مقرر شد اصالح پروانه باشگاه مهندسین با کمترین تغییرات انجام و مدیریت زمان در اختیار نماینده هیئت مدیره باشد. ) -2
رییسه گروه تخصصی مکانیک با هماهنگی سازمان  آتش نشانی تنظیم و مقرر گردید دستورالعمل طراحی سیستم های آتش نشانی که توسط هیئت  -5

 ارائه شده  است به تمامی دفاتر فنی استان ابالغ گردد. )به اتفاق آراء(
سی مقرر گردید نسبت به اجرای تفاهم نامه سه جانبه فی مابین وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی کشور مبنی بر بازر -3

 طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات و انشعابات برقی و رعایت حریم خطوط نیروی برق توسط سازمان استان اقدام الزم بعمل آید.
 رای( 9ادامه یابد. ) 19:93مقرر شد جلسه تا ساعت  -6
 رای( 11رای از  8مقرر شد مصوبات قبلی هیات مدیره پاکنویس و در دفتر جدید درج گردد. ) -7
 رای( 11رای از  9مسئولیت کمیته آزمایشگاه ها به آقایان دکتر باقری و محمود بزرگمهر محول شد. ) -8
 رای( 9آقایان مهندس توت آغاج، دکتر رسولی، مهندس مجتبی زاده، خانم باباخانی به عنوان اعضای کمیته مالی و معامالتی انتخاب شدند. ) -9

درصد تخفیف در خدمات 53صوص احداث دو فقره سیلوی ذخیره گندم در سلطانیه مطرح و مقرر گردید درخواست آقای بهادر هادی زاده در خ -11
 مهندسی به غیر از سهم سازمان لحاظ گردد.

ن دوره بازآموزی برای مهندسا 5با درخواست آقای کریم میرزاپور از پرسنل سازمان جهت شرکت در دوره بازرسی پله برقی به شرط برگزاری حداقل  -11
 سازمان به صورت رایگان موافقت شد.

 رای( 8فروردین ماه برگزار گردد. ) 28مقرر شد جلسه هم اندیشی گروه نقشه برداری  -12

 
 


