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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 55/40/83 تاریخ جلسه:                                                                                                                                 53:81 ساعت شروع:   

 04 شماره جلسه:                                                                                                                                54:01  ساعت پایان:  

 :اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

 -سویی  بباسوی  آقوای دکتور    -اصغر رسوویی  آقای دکتر -ترابی زهرهخانم دکتر  -براتی فریبرزآقای دکتر  -آقای دکتر قادر باقری

 ، آقوای  نصویرا یحیوی   دکتر، آقای  اح  محم یمهن س  آقای -مجتبی زاده حسنمهن س  آقای -... بلی آبادیمهن س ی ا آقای

 مهن س ابراهیم زادتوت اغاج

 مهن س حمزه بلی احم ی   آقای: اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 مهن س مجی  احم ی آقای  -مهن س جواد بزت شوکتی آقای  -مهن س قصابی آقای:  بازرسان سازمان

 مصوبات:

تم ی  قرارداد پیمانکار و مشاور ساختمان رفاهی، ورزشی و گردشگری گاوازنگ مورد موافقت قورار گرفوت. مو ت    کلیات  -1

 نفر حاضر( 8رای از  7قرارداد و شیوه تنظیم قرارداد توسط کمیته ساختمان مشخص خواه  ش .)

ول یکی از دفاتر مهن سی فیوال  مقرر ش  مشاور ماییاتی سازمان همراه آقایان مهن س قصابی، مهن س توت آغاج و مسئ -2

ضمن حضور در اداره کل امور ماییاتی در خصوص نحوه ورود اداره کل امور ماییاتی به ماییات دفواتر مهن سوی مراتوا را    

 نفر حاضر در جلسه( 11رای از  8پیگیری و حل و فصل نماین )

بن ی شهرهای کوچک و نحوه پرداخت حق ایزحمه رابطین شهرستانها مقرر ش  آقای دکتر بباسوی بوا   در رابطه با درجه -3

همکاری آقای مهن س صفوی ح اکثر یغایت هفته آین ه ییست پیشنهادی درجه بن ی شهرهای کوچک)در ه سوط(( را  

 نفر حاضر( 11رای از  8بررسی و تصویا به هیات م یره ارائه نماین .)جهت 

مقرر ش  کلیه مراودات مایی شهرستان ها)دفاتر نماین گی و رابطوین شهرسوتانها( بوا واحو  اموور موایی سوازمان انجوا           -4

 نفر حاضر( 11رای از  6گیرد)

آقای دکتر اصغر رسویی تهیوه شو ه و جهوت  ور  و     مقرر گردی  پیشنهاد نحوه تقویت بنیه مایی صن وق حامی توسط  -5

 نفر حاضر( 11رای از  8تصویا در مجمع بمومی به هیات م یره ارائه گردد.)

 نفر حاضر( 11رای از  8تم ی  گردی ) 21م ت زمان جلسه تا سابت  -6

شیوه نامه ص ور، تم ی   11ماده  2-11با پیشنهاد کمیته آموزش در خصوص نظارت بر دوره های آموزشی)موضوع بن    -8

و ارتقا پایه مهن سی( موافقت گردی . ضمناً مقرر ش  در پایان شهریور آقای دکتر باقری گزارشی از نحوه بملکرد این بن  به 
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هزار  141( به میزان 2به  3نفر حاضر(. ضمناً حق ایزحمه ثبت نا  دوره ارتقاء پایه)از  9رای از  6هیات م یره ارائه نماین . )

ب ون تغییر و حق ایت ریس  HSEهزار تومان، هزینه ثبت نا  دوره های ورود به حرفه و  211( به میزان 1به  2تومان، )از 

 نفر حاضر( مصوب گردی . 9رای از  6% افزایش یاب )15اساتی  دوره های یاد ش ه به میزان 

ر بستان آباد به بنوان یک تور آموزشی یوک روزه بوا ربایوت    با برگزاری بازدی  آموزشی از کارخانه آذر فوالد امین واقع د -9

 نفر حاضر( 8رای از  7کلیه اق امات و استان اردهای ایمنی موافقت گردی )

مقرر گردی  یک نفر از ابضای کمیته آموزش در نشست تخصصی ترویج مقررات ملی ساختمان که در اسوتان کردسوتان    -11

 شرکت نماین .برگزار خواه  ش   16/14/98در تاریخ 

 
 

 


