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

 سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری رادمحسن کاظمی   فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

 حمید شعبان زادهآقای دکتر : غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 آقای مهندس محمد محمدی -نیما ظهیریانآقای مهندس  -علیرضا اوجاقلوآقای مهندس : حاضر در جلسه بازرسان سازمان
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

 یو معاونت اداره راه و شهرساز یبا معاونت شهرداربرگزار شده جلسه مشترک  خصوصدر در ابتدای جلسه  ینعلیدکتر ز یآقا :گزارش ریاست

 .برگزار خواهد شد ایجلسه مجدداً رماهیچهارم ت اضافه نمودندو  ارائه ار ییصحبت ها یا معضلات دو نقشه، منیناا یدر خصوص ساختمان ها

. دنینماارسال خود را به سازمان  یاز پروژه ها یفرصت داده شده گزارش ناظرانتا اواخر خردادماه به طراحان و بیان کردند  شانیا ادامه در

 شده است و لیتشک بازدید یبرا یتخصص یاز گروه ها یگروهکار برای بررسی ساختمان های شاخص عنوان نمودند ریاست محترم سازمان

و استفاده مطلوب از توان پرسنل  جهت بهبود عملکرد سازمان در ادامه جلسه افزودند .ساختمان ها انجام شده است نیا یبرالازم  یزیربرنامه

آموزش در خصوص شرکت  تهیدر ادامه نظر کم شانیا .اجرایی خواهد شد رماهیآموزش و صدور پروانه از اول ت یادار یادغام واحدهاواحدها 

 .موافقت نشده بود شانیکه با درخواست ا نمودند رائتقبتن  یالملل نیدر مسابقات ب ی سازماناز اعضا یکی

 نطق پیش از دستور: 

. ایشان در ادامه در را عنوان کردند یمطالبکمیته ها  یریگیجهت پ ۴۰تا  ۰۴ شماره هیات مدیره از جلسات مصوبات برخی خصوصدر  هیات مدیره ریدب

ل بودن استقبا فیو ضع یآموزش یاز شرکت کنندگان کلاس ها یگزارش نطوریو هم رهیمد ئتیه یاعضا یهمراه با یاقدام مل یاز پروژه ها دیبازد خصوص

 مطرح نمودند.را  یدوره ها مطالب نیاز ا

 .نمودند را ارائه یطالبمبود  در هیات مدیره مطرح شدهدوره مربوطه که قبلاً  یبرگزار یادآورو ی یپول مجاز یآموزشدوره در خصوص  یموریمهندس ت یآقا

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  نظریحامد  سعید نظری محسن کاظمی راد
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  مصوبات:

، بررسی های لازم را انجام و پیشنهادات خود را ارائه یبیشتر اعضا در دوره های آموزشد کمیته آموزش جهت مشارکت هر چه مقرر گردی-1

 نماید.

 نیزم دیبودجه خر پس از گنجاندن و 1۰۴1 بودجه خصوصدر ضمن ارائه توضیحاتی خزانه دار سازمان  یاسکندر نیمهندس حس یآقا -2

و اعمال تغییرات لازم نسخه چاپی تهیه و به امضا اعضا هیات مدیره رسید که مقرر گردید در کارتابل اعضا سازمان قبل  1۰۴1بودجه در ابهر 

 از مجمع بارگذاری گردد.

قدام ا فیاخذ تخف مختلف برایهای شهر یاستخرها یسالنهامذاکره با اعضا با  یکارت استخر برا هینسبت به ته یواحد رفاه دیمقرر گرد -3

خر )علاوه بر تخفیف استهر کارت  یاستخر از طرف سازمان رو نهیپرداخت کمک هز گردید مصوبو در جهت اعطای تسهیلات ورزشی  نماید

  .دیرانجام گ برای اعضا استان بار در سال کیصد هزار تومان و  کیاعضا پروانه دار  یبرا( مجموعه ورزشی

 استیر دیمورد استفاده مقرر گرد واحدهای هشکادر خصوص  نطوریمبلغ قرارداد هتل با توجه به درخواست طرف قرارداد و هم شیافزا -۰

 .ردیدر روز دوشنبه انجام گ یریگ میانجام داده و سپس تصم زدیاستان  رهیمد ئتیدار مذاکرات لازم را با هسازمان و خزانه

 نامه ها:

مقرر  یپس از بحث و بررس وطرح م 1۴/۴3/1۰۴1مورخ  ۰۴5۴/1۰۴1به شماره  یعلوم پزشکشرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه نامه  -

ها و انتخاب ناظران و  هثبت نقش یمراحل قانون یبا توجه به عدم طمضافا اینکه . لازم انجام شود یها ینظارت بررس رجاعا تهیشد در کم

 ه های مذکورساز یمشخصات فن یو بررس یزیکه مم دیگرد شنهادیاز طرف سازمان پ انیمجر

 .ردیانجام پذ یواحدها از طرف تعاون یواگذار دییصورت تا در و نییتع صلاحیذ شاورتوسط م 

استان ی آزمایشگا ها در مبنی بر اعطای نمایندگی به برخ 2۴/۴3/1۰۴1/ک آز مورخ ۴1۴32۴۴1به شماره  پیشنهاد کمیته آزمایشگا ه ها-

به  شگاهیآزما 5از  مذکور  شنهادیاز پ ۴و با اصلاح بند پس از بحث و بررسی  و( مطرح متقاضی 1و صائین قلعه  1سلطانیه ،2،  قیدار 2)طارم 

 . قرار گرفت دییمورد تا یهمگ) بعلت ضعف تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی ( ه عقل متقاضی صائین شگاهیجز آزما

    اعضای هیأت مدیره: امضای

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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تهیه جانمایی پارکینگ مطرح  برداران دردر خصوص ورود نقشه  3۴/1/1۰۴1مورخ  1۰۰3/1۰۴1درخواست کمیسیون نقشه برداری به شماره -

 مقرر شد در جلسه مشترک کمیسیون معماری و نقشه برداری موضوع بررسی و نتیجه اعلام گردد. و

 در خصوص نحوه اجرایی نمودن اخذ فیش مبالغ واریزی به حساب مهندسین طراح 1۴/۴1/1۰۴1مورخ  111/1۰۴1 نامه دفتر فنی به شماره-

 مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

 درخواست آقای مرتضی زمانی برای استخدام در سازمان مطرح و پس از بررسی با آن موافقت نگردید. - 

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

  فریدون زینعلی زنجانیعلی رحمانپور  سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 

 

 

 

 با ذکر صلواتی خاتمه یافت.   71: 00جلسه در ساعت 

 


