
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 61:  03  ساعت شروع: 

 61:  33ساعت پایان:    

 30/30/6036تاریخ جلسه: 8از  1صفحۀ 

 06 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد زادهحمید شعبان  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 :  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس محمد محمدی -آقای مهندس نیما ظهیریان -(18-11)آقای مهندس علیرضا اوجاقلو: حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 یبا اداره کار و امور اجتماع طبق مذاکره تلفنیآن  یقانون بیو ترک یانضباط تهیکم لیجلسه در مورد تشک یسازمان در ابتدا استیر :گزارش ریاست

 ندهینمانفر  کی ل،پرسن ندهینفر نما 2، رهیمد ئتیه ینفر از اعضا 2متشکل از نفر  ۵شامل  تهیکم نیقانون ا اید طبقکه ب بیان کردند وارائه را  یحاتیتوض

ع مجم به شرط برگزاریاول خرداد  مهیمجمع نوبت دوم در ن یبرگزار زمان در ادامه آقای دکتر زینعلی .احکام صادر شود ایشان یبرا ستیامی بو  رانیمد

 عنوان ریاست سازمان خواستار تسریع در ارائه نتیجه خروجی پایش شده و در ادامه صحبت های خود .اعلام کردندرا ماه  بهشتیدوم ارد مهینوبت اول در ن

 .خواهد شد لیتکم ندهیهفته آ کیاموال سازمان تا  یبرچسب زن دکردن

  مصوبات:

مهندسی جهت انجام بازدید قبل از راه و شهرسازی در جلسه کمیته مبنی بر حضور نماینده سازمان نظام کل باتوجه به اعلام نماینده اداره -1

  از مرجع مذکور استعلام گردد.  صورت مکتوبه بکیفیت امر گردید  مصوبآزمایشگاه ها  دفاتر حقوقی و صدور پروانه برای

تر )پیگیري دک گردید نظامنامه ای در کمیته آزمایشگاهها جهت تصویب در هیات مدیره تدوین گردد. مصوبجهت توزیع کار آزمایشگاه ها  -2

 شعبان زاده(

اخذ هزینه از  موضوعواحد آموزش  گردید مصوبحقوق مهندسی توسط آقای مهندس کامیار میررضوی موافقت و  یبا برگزاری دوره آموزش-3

 ان زاده()پیگیري دکتر شعب   .نمایدبه هیات مدیره اعلام را بحث و بررسی مورد شرکت کنندگان و سایر موارد 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 61:  03  ساعت شروع: 

 61:  33ساعت پایان:    

 30/30/6036تاریخ جلسه: 8از  2صفحۀ 

 06 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

گردید جمع بندی و در  مصوببه شرح ذیل پیشنهاد دادند که  1441اعضا هیات مدیره برنامه ها و دیدگاه های خود را برای اجرا در سال  -4

 جلسه آتی اولویت بندی گردد.

 مهندس حامد نظري: آقاي *

 کنترل مضاعف کارهاو نیطراحان و ناظر یاعتبارسنج یبند ازیامت ی از طریقخدمات مهندس تیفیبالا بردن ک -

 یرفاه تهیبرنامه توسط کم نیو تدو یبخش رفاه یفعال ساز -

 آن در جامعه گاهیو پررنگ نمودن جا غیو تبل موثر ارتباطات قینقش سازمان از طر و گاهیارتقاء جا -

 موارد ریش آموزش و ساخب قیسازمان از طر یبرا دیجد یدرآمدها جادیا -

 روزه و ارائه آموزش های تخصصی و ب سازمان جیبخش آموزش و ترو تیتقو -

 اصلاح ساختار سازمانبهبود عملکرد پرسنل و  -

 دکتر علی رحمانپور:آقاي *

 ارائه بودجه یساختار نظام مند برا نییتع -

 ها روین لیلقسازمان و ت یچابک ساز -

 رهیمد ئتیه یاعضا یافتیاعلام درسازمان و  تیدر سا هاعملکرد یسازشفاف -

 سازمان یگذار هیو سرما یاقمار یمصرف و شرکت ها یشرکت تعاون جادیا -

 دکتر رحیما:خانم *

 یلیطرح تفص یسیوندر کمعال حضور ف -

 شهر یارتباط موثر با شورابرقراری  -

 آن در جامعه گاهیو پررنگ نمودن جا غیو تبل ارتباطات موثر قیو نقش سازمان از طر گاهیارتقاء جا -

 و تعیین شرح وظایف برای آنان بهبود عملکرد پرسنل -

وان ت در جهت درآمدزایی از افراد خبره مشاوره گرفته شود و از ظرفیت سازمان برای اینکار استفاده شود و برای نمونه در زمینه بوم گردی می-

 وارد شد.

 روزه و ب یتخصص یسازمان و ارائه آموزش ها جیبخش آموزش و ترو تیتقو - 

 
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 61:  03  ساعت شروع: 

 61:  33ساعت پایان:    

 30/30/6036تاریخ جلسه: 8از  3صفحۀ 

 06 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 مهندس سعید نظريآقاي *

 بودجه(کارشناس مختص برنامه و ) یمال ستمیاصلاح س-

 (شیپا تهیو پرسنل )موضوع کم یاصلاح نقاط ضعف ها و ساختار سازمان-

 ارجاع نظارت ستمیاصلاح س-

 سازمان ینرم افزار ستمیبهبود س-

 ها و موثر کردن آنها تهیکردن تعداد کم نهیبه-

 گاوازنگ و دفتر ابهر یساختمان رفاه یریگیپ-

 بخش کنترل مضاعف یفعال ساز-

 یواحد انرژ یفعال ساز-

 جیبخش آموزش و ترو یفعال ساز-

 دفاترو اطلاعات اعضا یروزرسانه ب-

 و شمول آن بر سایر نهادها و ارگان ها تعارض منافع فیتکل نییتع-

 مناسب یبا برنامه ها یبخش رفاه یفعال ساز-

 به عملکردها و تراز و بودجه یدگیرس-

 واقعی سازی شناسنامه های فنی ملکی-

 آن در جامعه گاهیو پررنگ نمودن جا غیو تبل ارتباطات موثر قیو نقش سازمان از طر گاهیارتقاء جا -

 مهندس مصطفی تیموري:آقاي * 

 حساب مهندس ناظران فیتکل نییتع -

 یدفاتر طراح یسامانده -

 یملک یصدور شناسنامه فن یبررس -

 یارجاع نقشه ها به صورت استان ستمیس یساز کپارچهی -

 هم تراز یبا استان ها سهیمقا قیاز طر یو مال یادار یشناس بیآس -

 
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 61:  03  ساعت شروع: 

 61:  33ساعت پایان:    

 30/30/6036تاریخ جلسه: 8از  4صفحۀ 

 06 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 ی(نگینقد یجهت عدم نگهدار)مشهد  ای ینعسر،شمال،شمقدر  اقامتی تیسوئ دیخر -

 دیواحد جد دیموجود و خر یها واحدفروش  و ساختمان ابهر فیتکل نییتع -

 شهرها ریآموزش ارتباط با سا جیبناونما جهت ترو هینشر یفعال ساز -

 صلاحیذ ینمودن مجر یتلاش در جهت واقع -

 مهندس کاظمی راد:آقاي *

 روزه و ب یتخصص یسازمان و ارائه آموزش ها جیبخش آموزش و ترو تیتقو -

 اصلاح چارت سازمانی-

 روز رسانی آنه اصلاح نرم افزار و ب-

 حرفه ای نمودن خدمات-

 پیگیری تعارض منافع-

 ارزش گزاری به خانواده اعضا از طریق طراحی مناسبت ها و برنامه ها-

 برون سپاری کار به کمیسیون ها-

 دکتر شعبان زاده:آقاي *

 اتاق فکر لیتشک-

 یفصل یها ییشده با مهندسان و تدارک گردهما نییتع شیاز پ یدارهاید تشکیل-

 سرزده و اتفاقی از دفاتر به صورت رهیمد ئتیه دیبازد- 

 یاقمار یمصرف و شرکت ها یتعاون لیتشک -

 نیصندوق قرض الحسنه پرسنل و ناظر لیتشک -

 مهندس دلجویی:آقاي *

 ایفای نقش جدی تر و تخصصی تر توسط کمیته ها -

 نیرابط یکنترل فصل-

 هاو شهرستان یندر خصوص رابط شهرداری با ارتباط-

 
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 شعبان زادهحمید  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 61:  03  ساعت شروع: 

 61:  33ساعت پایان:    

 30/30/6036تاریخ جلسه: 8از  ۵صفحۀ 

 06 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 ساختمان و کنترل مضاعف  سیپل جادیا -

  نیارائه خدمات توسط مهندس شیچاپ دفتر گزارش با فرمت سازمان و پلمپ آن و پر کردن روزانه آن جهت پا-

 نآ شیقرارداد پرسنل و پا یبررس-

 مهندس اسکندري:آقاي *

 سه کار شاخص موثرتر خواهد بود ایانجام دادن دو -

 رهیمد ئتیمصوبات ه یاجرا -

 اصلاح گردد یستیمشکل زا خواهد بود و با یپرسنل در سنوات آت یها نهیهز یبا روند فعل -

 و سازمان یشهردار یکیارتباط الکترون -

 آن گاهیسازمان و ارائه بهتر جا تیسا رییتغ-

 دیجد یدهادرآم جادیدرآمد و ا چاره اندیشی در خصوص-

 مهندس اسلامی :آقاي  *

 آسان باشد  یاز لحاظ دسترس هافضا دیبه سازمان با نیسازمان و استفاده بهتر مراجع یو نظم داخل یدر خصوص آراستگ-

 پرسنل  فیو شرح وظا یاصلاح چارت سازمان-

 سازمان یارائه خدمات توسط اعضا وجود ضعف در-

 مهندس محمدي )بازرس(:آقاي  *

 اختصاص کارشناس بودجه  و بودجه سال قبل یابیارز-

 و با مستندات بودجه کامل نیتدو-

 مهندس ظهیریان )بازرس(:آقاي *

 ایدنمنقاط استان دنبال  یرا به دفاتر در اقص ییاجرا یها تیفعال یو واگذار یسازمان که در نگاه کلان کاهش تمرکز سازمان یسازهوشمند

 ارتباطات سازمان با اعضاء و شهروندان  لیتسه

 یکیالکترون یگانیبا ستمیس توسعه

 سامانه ارجاع   توسعه
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری رادمحسن کاظمی 

 



  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 61:  03  ساعت شروع: 

 61:  33ساعت پایان:    

 30/30/6036تاریخ جلسه: 8از  6صفحۀ 

 06 شماره جلسه:

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 ، یخدمات مهندس تیفیارتقاء ک یاعضاء در راستا یحرفه ا یتوانمند ارتقاء

بر  ینظارت و بازرس یراه انداز ،یتخصص یساختمان)نظارت مضاعف(، توسعه آموزش ها تیفیکنترل ک یها یبازرس یفیو ک یکم شیافزا

  یکشور شمول و استان یتخصص یها شگاهیاعضاء و حضور فعال در نما یها تیاز قابل یبانک اطلاعات جادیآسانسور و ا یمهندس خدمات

 مهندسان یمدن یریپذ تیو مسئول یاخلاق حرفه ا جیترو ،یاز حقوق اجتماع نفعانیذ یآگاه شیاعضاء و افزا یحرفه ا تیثیارتقاء ح 

 تشفافی یدر راستاسازمان  رهیمد ئتیو ه یو حقوق یقیاعضا حق عملکرد  شیبه منظور پا یو نرم افزار یسخت افزار یها رساختیارتقاء ز 

  ،یانضباط حرفه ا جیترو 

 حل اختلاف کمیته یفعال ساز

 استان  یماندگار مهندس یاز چهره ها لیطرح تجل یساز ادهیپ 

  یکیکتابخانه الکترون جادیا 

 اعضاء  شتیبهبود مع یدر راستا یقانون یها تیتمام ظرف یریو بکارگ یخدمات رفاه ارتقاء

ارگان ها و سازمان ها به منظوراستفاده مهندسان از  هیتعامل با کل ،یو بانک یمال لاتیجذب تسه قیاز طر یارتقاء سطح خدمات رفاه 

خدمات  ،هتل،یرفاه، یهنر ، یفرهنگ ،یاز فرزندان ممتاز اعضای سازمان،  توسعه امور ورزش لیجشن تجل یآنها، برگزار یرفاه یرساختهایز

  یشگاهیوآزما یبیمه، مراکز درمان

 ساختمان  یمهندسخدمات در حوزه  انینوآورانه و دانش بن یها دهیاز طرح ها و ا تیحما یارگان ها، سازمان ها برا هیتعامل با کل  

 یسازمان ینظام آراستگ یانداز راه

 خیتار یو کمک به گسترش و ماندگارایشان با تجربه و انتقال دانش  نیمهندس به منظور مصاحبه با یپادکست سازمان نظام مهندس یانداز راه

 در استان زنجان یمهندس یشفاه

 یدپارتمان نخبگان نظام مهندس جادیا

 یهندسو سازمان نظام م لکردهینخبگان، جوانان تحص نیتعامل سازنده ب یبرا یانیساختار م کیاستان زنجان  ینخبگان نظام مهندس دپارتمان

 نیاز ا .دینما فایاستان زنجان ا یرا در نظام مهندس انیدانش بن "اتاق فکر" کیکوشد  تا نقش  یم یمشارکت علم شیاست که با هدف افزا

 :باشدیم لیدپارتمان به شرح ذ نیا یبردارد. لذا راهبردها یتحقق اهداف سازمان نظام مهندس یهر چند کوچک اما در راستا یگام قیطر

  یبهبود عملکرد نظام مهندس یدر راستا ینخبگان نظام مهندس لیاز پتانس یریبهره گ  ·

 دارند. یدر سازمان نظام مهندس ییاجرا تیکه قابل یفناورانه و پژوهش یهاپروژه یتخصص یابیارز ·
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی زنجانیسرور رحیما 

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 دارند. ییاجرا تیکه قابل نینو یفناورانه و پژوهش یهادهیجذب ا ·

 یبا مراکز علم ایتعامل هدفمند و پو نهیفرصت، زم جادیا ·

 سازمان یهایشیو هم اند یحضور فعال نخبگان در جلسات رسم لیتسه ·

 هاشدن آن یصنعت ندیدر فرآ لیو مصوب نخبگان و تسه یابتکار یهانمودن طرح یاتیو عمل تیهدا ،یراهبر ·

گسترده دانش جامعه  یریگبا بهره یآت یچشم اندازها و راهبردها فیدر تعر نیادیو بن یرکن علم کیپژوهش سازمان به عنوان  یفعالساز ·

 یمهندس

 یمسابقات علم یبرگزار ·

 یبه منظور اعتلا یمرتبط و موضوع یهاییو گردهما یآموزش یهادوره ها،شیهما نارها،یسم یمناسب در جهت برگزار یبسترها جادیا·

 نیمهندس

 ی:دپارتمان نخبگان نظام مهندس لیاهداف تشک

 استان زنجان  یدر نظام مهندس قاتیپژوهش و تحق یکردن دستاوردها یاتینظام مند نمودن و عمل· 

 یتکرار یهااز انجام طرح زیمختلف و پره یهابخش نیپژوهش ب یو هماهنگ جادیا ·

 یاتیو  عمل یدبرکار یپژوهش یانجام طرح ها ·

 قاتیدر پژوهش و تحق ینظام مهندس نینخبگان و نظرات کلیه مهندس یهاطرح  ها،دهیاز ا تیحما ·

 از نخبگان و خبرگان یریگو بهره ییشناسا  ·

 یپژوهش در نظام مهندس ندیفرآ لیتسه ·

 پژوهش دیجد یاز منابع مال یریو بهره گ ییشناسا ·

 یبر فناور یحل مشکلات مرتبط با صنعت ساختمان مبتن جادیکمک به ا ·

 یفناور یهانهیدر زم یو دانش آموختگان دانشگاه نانیمناسب جهت جذب کار آفر یشغل یهافرصت جادیجهت ا یبستر ساز ·

 لیفراغت از تحص یها بعنوان کارآموز در بازه زمانجوان و استفاده از آن نیمهندس یآموزنده  و درآمدزا برا یبسترها جادیو ا یتوانمند ساز ·
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 مهندس اجاقلو )بازرس(:آقاي * 

 انجام گیرد. ایشان ضمن تایید برنامه های ارائه شده توسط اعضا و همکاران تاکید کردند آموزش ضمن خدمت برای پرسنل-

 دکتر زینعلی :آقاي *

 برنامه های ارائه شده خواستار جمع بندی و اولویت بندی این برنامه ها برای جلسات آتی شدند. ضمن تایید

 شانیا ارائه نمایند. اعضاخود را به  لیخواستند دلا شانیرا قرائت و از ا یداراز خزانه یموریمهندس ت یآقا ینامه استعفا ینعلیدکتر ز یآقا -۵

 .دیردگ رفتهیموافق پذ یرا هفتبا  شانیا یاستعفا ،در نهایت با رای گیری موضوعرا ارائه و  یحاتیسازمان توض یو مال یدر مورد مشکلات ادار

وان عنه یی بجودلو  یاسکندر نیمهندس حس انیکه آقا دیردگدرخواست  داوطلبی در پست خزانه داریاز نفرات جهت  یپس از بحث و بررس

 .ردیانجام گ ییانتخاب نها از طرف نامزدان روز پنجشنبه پس از ارائه برنامه دیکردند و مقرر گرد یاعلام آمادگ دیکاند

 پاسخ به نامه هاي وارده:-5

با  و مطرح  یقبل هایتخفیفاستفاده از  یدر مورد ارائه فرصت برا 4۵/42/1441مورخ  1774/1441به شماره   حسنلومهندس  ینامه آقا-

 شماره، 47/14/1444مورخ  34۵836 شماره ،47/12/1444مورخ  34134۵ به شماره  رهگیری هایکدبا  و مغایرتارجاع  یها خیتار بررسی

با  ،یمتن درخواستاشاره شده در  48/12/1444مورخ  34141شماره و 41/12/1444مورخ  348877شماره ، 12/11/1444مورخ  347682

 .دیردگمخالفت  شانیا یتقاضا

 مصوب ومطرح لو الحساب به خانم کرد یپرداخت عل ی در خصوصراه و شهرسازکل اداره  26/12/1444مورخ  ۵۵171/84شماره نامه  -

 . گردد یریگیکاردانها پ تهیکم میپس از اتخاذ تصم دیگرد

  .دیمطرح و با آن موافقت نگرد 28/41/1441مورخ  12۵8/1441 به شماره یخانم طاهره بهرام درخواست-

 در یاطلاع رسان ضمن دیگرد مصوب ومومنانه مطرح  کمک خصوصدر  نیمهندس جیبس 31/41/1441مورخ  1۵17/1441  نامه شماره-

 مبالغ اهدایی خود را برای این امر به شماره حساب اعلامی واریز تا در این راستا کارسازی گردد. کمکداوطلب  هیات مدیرهسازمان اعضا  تیسا
    امضای اعضای هیأت مدیره:

 دلجوییمحمدرضا  مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 صلواتی خاتمه یافت. ذکر با   61: 33جلسه در ساعت 


