
  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 00:  00ساعت پایان:    

 01/70/7000جلسه: تاریخ 2از  1صفحۀ 

 17 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

 (11-13:91)سرور رحیما زنجانی (11-13:91)محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد حمید شعبانزاده فریدون زینعلی (11-13:91)علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

   -: 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. 

تشکر کردند و به و  تقدیر رهیمد ئتیه یو اعضا ییروز مهندس از عوامل اجرا یدر خصوص برگزار زینعلی دکتر آقای جلسه ابتدای در :ریاستگزارش 

 .دقرار دادن تیدستور کار را در اولو نیا یبررس یقانون نظام مهندس هیبه اصلاح یدگیبودن رس یوقت و فور قیعلت ض

 :نطق پیش از دستور

 .سازمان را خواستار شدند تیدر سا رهیمد ئتیه یهاو عملکرد عیوقا یاطلاع رسانو  یروزرسانه ب پوشش خبری و دکتر رحمان پور یآقا

زمان جابجایی و درخصوص ند تشکر کردتقدیر ومراسم روز مهندس از دست اندرکاران مراسم  یو تشکر از اجرا ریضمن تقد یمهندس حامد نظر یآقا

 ند.را عنوان کرد یمطالب 1۰11مجمع و بودجه  یبرگزار

 ه دادند.ابتدای سال جدید توضیحاتی ارائآقای مهندس سعید نظری در خصوص ابلاغ احکام کمیسیون ها و اقدام برای افزایش تعرفه ها در 

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبانزاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی رحیما زنجانیسرور 

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

  نهمدورۀ   ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 71:  00  ساعت شروع: 

 00:  00ساعت پایان:    

 01/70/7000جلسه: تاریخ 2از  2صفحۀ 

 17 شماره جلسه:

 

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

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 مصوبات:

علت زمان بر ه بررسی و ببا قید فوریت  2/12/1۰11مورخ /ش م ۰9939مطابق نامه شماره 2۰صفحه   19بررسی اصلاحیه قانون نظام مهندسی تا ماده -1

انی از هیات مدیره موکول گردید که پس از تکمیل نتیجه آن به شورای مرکزی با حضور نمایندگ 11تا  13ت آن ادامه آن به روز یکشنبه ساعبودن بررسی 

 ارسال میگردد.

 عمل آمد.ه با توجه به تغییر تحولات در اعضا هیات مدیره و ابلاغ حکم آقای مهندس اسکندری در لیست کمیته ها بازنگری ب-2 

 برگزار گردد. 11ساعت  12/12/1۰11رر گردید مراسم ابلاغ احکام اعضا کمیسیون کلیه رشته ها روز پنج شنبهمق-9

ود شباتوجه به اتمام ظرفیت برخی رشته ها در شهرستان ها مقرر گردید جهت حل مشکل برای رشته تاسیسات برق و مکانیک دو کار اضافی بازگشایی -۰

  اسفند تعیین تکلیف شود. 3سایر رشته ها و برای شهر زنجان پس از اخذ آمار از دفتر فنی روز دوشنبه کارلحاظ شود( و برای 11) سقف 

رل مطابق و کنتا متناسب با پایه و صلاحیت آنها کارکرد اعضا آنه مقرر گردید آقای مهندس حسین اسکندری نسبت به بررسی ظرفیت دفاتر حقوقی و-5

 ه نماید.گزارش لازم را در هیات مدیره ارائدر پشت پروانه از واحد صدور پروانه حقوقی )خانم پیرویان( اقدام نماید و ظرفیت های مندرج 

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 شعبانزادهحمید  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   00: 00جلسه در ساعت 


