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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 10/10/80 تاریخ جلسه:                                                                                                                                     03:71 ساعت شروع:   

 71 شماره جلسه:                                                                                                                                                   01 ساعت پایان:  

 -آقای دکتر سعید عباسی -خانم دکتر زهره ترابی–: آقای دکتر اصغر رسولی 

 -آقای مهندس ابراهیم زادتوت آغاج -آقای دکتر قادر باقری -علی احمدی مهندس حمزهآقای  -براتی  فریبرز مهندس آقای

   نصیرا یحیی دکتر آقای -آقای مهندس احد محمدی -آقای مهندس حسن مجتبی زاده -آقای مهندس یدا... علی آبادی

  - 

 بزرگمهرمحمود آقای مهندس  -حالجیحبیب آقای مهندس  

 آقای مهندس مجید احمدی   –قصابی پیمان آقای مهندس :  

 مصوبات:

آقای دکتر رسولی اعالم کردند که تمام اعضای هیئت مدیره به همایش کیفیت در فضاهای معمااری   هررساا ی در داناا اه    -6

  نجان دعوت هده اند   توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند.

رای مصوب هاد   6هررداری خرمدره در خصوص تخفیف جرت طراحی نقاه ای که در طرح تعریض قرار دارد قرائت   با نامه  -2
 % تخفیف داده هود.22در صورت رضایت مرندسان 

نامه مرندس رجبی قرائت هد   مقرر هد هیئت مدیره ضمن تمکین به نامه ریاست محترم هورای مرکزی پی گیری   دفاع ا   -3
 نونی اعضای هیئت مدیره را برای خود محفوظ دارد.حقوق قا

آیین نامه اجرایی قانون نظام مرندسی   کنترل ساختمان   با عنایت به احرا  عدم  36   34   33موارد  یر به استناد به بندهای  -4
در مادیریت ساا مان   باه     کفایت آقای  دکتر نصیرا به عنوان رییس سا مان   عدم اعتماد اکثریت اعضای هیئت مدیره به ایااان 

منظور جلوگیری ا   قفه در فعالیت های سا مان   در راستای انجام  ظایف قانونی اعضا هیئت مدیره ضمن تاکید مجادد بار مفااد    
 موارد  یر به تصویب رسید. 23/22/73مکرر هیات مدیره مورخ  26صورتجلسه هماره 

ت مدیره آقای دکتر اصغر رساولی  مصوبه هیئت مدیره( به نماینده هیأتعردآ ر)با  الف(امضای کلیه مکاتبات اداری، قراردادها   اسناد
 رأی( 7تفویض می گردد)
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ب( پی گیری   اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره   تصمیم گیری ها   صد ر دستورات اجرایی   اداری در این خصوص به نماینده 
 (رای 7هیئت مدیره آقای دکتر اصغر رسولی تفویض می گردد)

ج(حضور ریاست   کلیه اعضای هیئت مدیره در جلسات خارج سا مان، انجام هرگونه فعالیت حرفه ای، رسانه ای   مجا ی با عنوان 
 رییس سا مان   یا به عنوان عضو هیئت مدیره صرفاً با هماهن ی قبلی   اخذ مصوبه ا  هیئت مدیره مجا    امکان پذیر خواهد بود.

ور  اریز یا برداهت ا  حسابرای بانکی، امضای قراردادها   اسناد   ا راق تعردآ ر اقاماه دعاوی   صال       د( امضاهای مجا  به منظ
 رای( 7سا ش بر عرده آقایان دکتر عباسی، دکتر رسولی   مرندس توت آغاج )د  امضا ا  سه امضا( خواهد بود.)

مورات ر ابط عمومی   کلیه سیستم های نارم افازاری موجاود     ( مدیریت سایت سا مان، کانال هبکه اجتماعی سا مان اداره کلیه ا
 رای( 7سا مان به نماینده هیئت مدیره آقای دکتر رسولی تفویض می گردد)

ح( رییس   اعضای هیئت مدیره سا مان منحصرا موظف به پی گیری مواردی هستند که ا  سوی هیئت مدیره به ایااان تفاویض   
 رای( 7می گردد)

   ظایف هیئت مدیره که تا تاریخ صورتجلسه حاضر به هیئت رییسه تفویض گردیده بود لغو می گاردد   ا  ایان   ط( کلیه اختیارات 
 رای( 7پس مالک عمل صورتجلسه حاضر خواهد بود)

 رای( 7ی(تنظیم دستورجلسات هیئت مدیره، دعوت به جلسات   اداره جلسات به دکتر رسولی تفویض می گردد)

حاضر جرت استحضار   اعالم نظر نرایی احتمالی به هورای مرکزی   اداره کل راه   هررسا ی ارسال  مقرر گردید صورتجلسه -2
 رای( 7هود)

 رای( 7مقرر گردید صورتجلسه حاضر جرت اطالع عموم در سایت سا مان درج گردد) -6

 بل تغییر است.مقرر هد مصوبات فوق الذکر تا ا ل آبان ماه باهند   تاریخ آن با نظر هیئت مدیره قا -3

 رای مقرر هد آقای مرندس احمدی به جلسه کمیسیون نظام فنی اجرایی   کنترلی هورای مرکزی اعزام هوند. 21با  -8

 رای مقرر هد آقای مرندس  ادتوت آغاج در جلسه کمیته کار حضور یابند. 21با  -7

 ل هورای مرکزی موافقت ن ردید.با اعزام خانم دکتر ترابی به جلسه کمیسیون خدمات مرندسی   اهتغا -21

 رای( 7% تخفیف داده هود)21نامه مربوط به هتل سلطانیه مطرح   مقرر هد مار ط به تایید هیئت چرارنفره  -22

 رای( 7نامه مربوط به آقای نوربرمنی)سا نده( مطرح   با آن مخالفت هد) -22


