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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 01/10/83 تاریخ جلسه:                                                                                                                                 03:81 ساعت شروع:   

 00 شماره جلسه:                                                                                                                                01:81  ساعت پایان:  

 :اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

اصیرر   آقیای دکتیر   -ترابیی  زهرهخانم دکتر  -براتی فریبرزآقای دکتر  -آقای دکتر قادر باقری -مهندس حمزه علی احمدی  آقای

مهنیدس   آقیای  -حسی  متتبیی زاده  مهندس  آقای -... علی آبادیمهندس یدا آقای -مهندس ابراهیم زادتوت آغاج آقای -رسولی

 نصیرایحیی  دکترآقای  - احد محمدی

 سعید عباسیآقای دکتر : اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 آقای مهندس فریدون حیدری -آقای دکتر رامی  کیامهر: در جلسه حاضرهیئت مدیره  علی البدلاعضاي 

 مهندس قصابی آقای:  سازمانبازرسان 

 مصوبات:

در رابطه با مشکالت متریان مقرر شد ضم  پیگیری موضوع از اداره کل راه و شهرسازی، فعالً اقدامی در ایی  زمینیه از    -1

 سوی سازمان انتام نشود.

حیدود اعتبیارات   در رابطه با هدیه ازدواج همکاران سازمان، مقرر شد به روال سابق عمل شود ضیمناً آایار تیورم نییز در      -2

 سازمان لحاظ گردد.

درخواست شورای شهر نوربهار مبنی بر رایگان  اعالم نمودن خدمات مهندسی به شهروندانی کیه در حادایه سییل بهیار      -3

سال جاری واحدهای مسکونی شان آسیب دیده است، مطرح شید و مقیرر گردیید در صیورتی کیه فرمانیداری خدابنیده        

یده از سیل را به سازمان اعالم نمایند ضم  رضایت مهندسان و تایید اداره کل راه های آسیب دلیست مشخصی از پالک

 9و شهرسازی بدون درج در ظرفیت مهندسان و با معافیت کامل سهم سازمان مورد موافقت هیات میدیره قیرار گرفیت    

 نفر حاضر( 11رای موافق از 

بر انتام متری گری ساختمان خودشیان مطیرح و    درخواست آقایان مهندس مشهود قهرمانی و مهندس علیتانی مبنی -4

 نفر حاضر( 11رای موافق از  9در صورت تایید اداره کل راه و شهرسازی، با موضوع موافقت شد 

 افقت به عمل آمد به اتفاق آرا(با درخواست دفتر نمایندگی ابهر در خصوص کارت استخر مو -5
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استعالم کمیسیون تخصصی شهرسازی مبنی بر تعیی  تکلیف فعالیت کمیسیون تخصصی شهرسازی مطرح و تاکید  -6

تواند تداوم گردید تا زمان برگزاری انتخابات جدید گروهها و کمیسیونهای تخصصی فعالیت کمیسیون های تخصصی می

 پیدا کند به اتفاق آرا(

احد امور شهرستانها در خصوص ظرفیت مهندسان نقشه بردار خرمدره مطرح و مقرر گردیید مراتیب جهیت    درخواست و -7

 نفر حاضر( 11رای از  9بررسی و اعالم نظر به کمیسیون تخصصی نقشه برداری ارجاع گردد 

یمیت  درخواست واحد امور شهرستانها در خصوص اعمال ضریب بیرای تیامی  کمبیود مهندسیان مکانییش و تشیویق عز       -8

در ظرفییت داوللبیان اعمیال     5/1باشیند بیا ضیریب    مهندسان سایر شهرستانها به شهرستانهایی که با کمبود مواجه می

 نفر( 11رای از  8گردد 

آقیای   11/12/98مورخ  411/15493شورای مرکزی منضو به نامه شماره  15/12/98/د/ش م مورخ 11437نامه شماره  -9

وسعه خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی مطرح و مقرر شد جهیت تصیویب   مهندس مازیار حسینی مدیرکل دفتر ت

( در اولیی  جلسیه متمیع عمیومی مطیرح گردد بیه       98در متمع و اصالح ردیف درآمدهای ناشی از آن اصالح بوددجه 

 اتفاق آرا(

مانیده  درخواست بنیاد مسیک  انقیالا اسیالمی اسیتان مبنیی بیر محاسیبه تعرفیه خیدمات مهندسیی واحیدهای باقی             -11

واحدی( مطرح و بیه شیرا اخیض رضیایت مهندسیان مربیوا میورد         92واحدی و  16شهرستانهای صائی  قلعه و هیدج 

 نفر حاضر( 11رای از  9موافقت قرار گرفت 

درخواست گروه تخصصی عمران در خصوص فرم آزادسازی ظرفیت متریان مطرح و مقرر گردید موضوع جهت بررسیی    -11

 بیشتر به گروه تخصصی عمران ارجاع شود.

پیشنهادات کمیته آزمایشگاهها توسط آقای دکتر باقری مطرح گردید و مقیرر شید بیا توجیه بیه وجیود ابهیام در کسیر           -12

مهندسی آزمایشگاهها، تا تعیی  تکلیف موضوع، حق عضیویت آزمایشیگاهها بیه صیورت     درصدی از حق الزحمه خدمات 

اقسالی و دریافت چش به شرا استمهال تا پایان سال جاری از آنان دریافت شود. ضیمناً تاکیید گردیید مراتیب امکیان      

رای موافیق   8الم شود کسر درصد حق الزحمه خدمات آزمایشگاهی و نحوه دریافت آن از اداره کل راه و شهرسازی استع

نفر( ضمناً با عملیاتی نمودن پیش نویس قرارداد آزمایشگاهها که توسط کمیته آزمایشگاهها پیشنهاد گردیده بیود   11از 

 نفر حاضر( 9رای از  8مشروا به بررسی و تایید واحد حقوقی سازمان موافقت شد 

دند. اعضای حاضیر در جلسیه بیر تسیریع در تکمییل      آقای مهندس محمدی گزارشی از عملکرد کمیته ساختمان ارائه دا -13

 عملیات اجرایی پروژه های در دست اجرا  به ویژه پروژه های خرمدره و قیدار( تاکید کردند. 

 

 


