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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 10/10/84 تاریخ جلسه:                                                                                                                                 04:81 ساعت شروع:   

 88 شماره جلسه:                                                                                                                                 50:00  ساعت پایان:  

 :اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

باا   05:91)سااعت  ترابی زهاره خاام  دکتار    -براتی فریبرزآقای دکتر  -آقای دکتر قادر باقری -مهندس حمزه علی احمدی  آقای

سایید  آقاای دکتار    -... علی آباادی مهندس یدا آقای -ابراهی  زادتوت آغاجمهندس  آقای -اصغر رسولی آقای دکتر -اطالع قبلی(

 مصیرایحیی  دکترآقای  - احد محمدیمهندس  آقای - عباسی

)با اطالع قبلی جهت حضاور در جلساش شاورای    حسن مجتبی زادهمهندس  آقای: اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 مرکزی(

 آقای مهندس محمود بزرگمهر: در جلسه حاضرهیئت مدیره  علی البدلاعضاي 

 آقای مهندس پیمان قصابی: بازرسان سازمان

 مصوبات:

مفار   5رای از  8در خصوص مرخصی خام  مهرامفر، مقرر شد مرخصی ایشان تا پایان تیر ماه سال جااری تمدیاد گاردد)    -0

 حاضر(

صوص مشکالت سیست  گرماای  و  آقای مهندس مظری عضو رشتش مکامیک سازمان در جلسش حضور پیدا کردمد و در خ -2

سرمای  سازمان و راهکارهای تیمیرات و بازسازی آن توضیحات مبسوطی را ارائاش ممودماد. مهایتااق مقارر شاد سیسات        

 مفر حاضر در جلسش( 5رای از  6سرمایشی مورد تیمیر و بهسازی قرار گیرد)

 ( تمدید شد.20جلسش بش مدت می  ساعت )تا ساعت  -3

زی در رابطش با راه امدازی کمیتش طرح و برمامش کشوری مطرح شد و مقرر گردیاد آقایاان مهنادس    دعوتنامش شورای مرک -4

در شاورای   04/9/58ای کاش روز دوشانبش ماور     علی آبادی و مهندس توت آغاج بش عنوان ممایندگان اساتان در جلساش  

 مفر حاضر( 5رای از  8گردد شرکت ممایند.)مرکزی برگزار می

س عسگری در خصوص فیال ممودن)باز کردن( کارتابل علیرغ  اینکش زمان اعتباار پرواماش اشاتغال    درخواست آقای مهند -9

 شان منقضی شده است مطرح و با آن موافقت مگردید.
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 های میماری بش شرح ذیل موافقت شد:روه تخصصی میماری در خصوص اعضای کنترل مقششبا پیشنهاد گ-6       

آقایان هادی صادقی، محمدباقر احمدی، فرهاد میمتی آذر و محمدرضا اکرادی بش عنوان اعضای اصلی و میالد باباازاده باش عناوان     

ای حسین ملک محمدی)شهرستان ابهر(،  خام  زهاره  عضو علی البدل شهرستان زمجان و خام  فروغ قره باغی)شهرستان ابهر(، آق

 قنبری)شهرستان ابهر( و آقای محمد محمدی)شهرستان خدابنده(

درخواست گروه تخصصی میماری در خصوص برگزاری جلسش ه  امدیشی در اواسط مردادماه مطرح و ماورد موافقات قارار    -7     

 مفر حاضر( 5مفر از  7گرفت)

ظرفیت مهندسان تاسیسات برقی و مکامیکی شهرستان خرمدره و در راساتای تنسایا اماور مهندساان و     با عنایت بش تکمیل -8  

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(  9-3-9 جلوگیری از مارضایتی کارفرمایان و با توجش بش اختیارات تفویض بش استان)موضوع بند

ت در ساای  . این موضاوع مدره بش میزان دو کار افزای  یابدمقرر شد ظرفیت مهندسان تاسیسات برقی و مکامیکی در شهرستان خر

و کامال سازمان اطالع رسامی شده تا از مهندسان مرکز استان در شهرستامها در این دو رشتش استفاده گاردد و شارایط مفااد بناد      

 مفر حاضر( 5ری موافا از  7)را میز دارا باشند. 9-3-9

رای  7بامک ملی منتقل شاود)  حساب سپرده ریال از اعتبارات جاری و پراکنده سازمان بش 2091101110111مقرر شد مبلغ  -5   

 مفر حاضر( 5از 

پیشنهادات واصلش از شرکت های مورد استیالم در خصوص تیمیر سیست  سرمایشی سازمان بازگشایی شد و باا توجاش باش    -01    

میلیون تومان( و ضمناق فروشانده سیسات  سرمایشای ساازمان      005یشنهاد داده بود)اینکش شرکت کویر تهران کمترین قیمت را پ

 مفر حاضر( 5رای از  7بود بش عنوان برمده مناقصش محدود امتخاب شد)

وال »آقای مهندس میجزاتی در جلسش حضور پیدا کردمد و در خصوص فیل  های تهیش شده توسط خودشان در رابطاش باا    -00   

 توضیحاتی ارائش دادمد و قرار شد جلسش بید در این خصوص تصمی  گیری شود.« زلزلش»و « پست

 %( بازگشایی شود.011ها بش جز زمجان بش طور کامل )بردار در کلیش شهرستانمقرر گردید ظرفیت مهندسان مقشش -02   

 دقیقش پایان یافت. 20:09جلسش در ساعت 

 

 


