
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  15ساعت پایان:    

 1398/ 10 / 07 تاریخ جلسه:  2از  1صفحۀ 

 69 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 :حمزه علی احمدی

 

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری

 یداهلل علی آبادی سعید عباسی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

4515799669آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        33774900فاکس :       33772210تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

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

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 آبادییداهلل علی  (17:30)از  سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 -:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس بزرگمهر  : حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس قصابی، مهندس اوجاقلو، مهندس فیروزمند: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و در ابتدای جلسه پس از تالوت آیاتی از قرآن 

موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستورجلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح 

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

ئه نمونه کار توسط نفر اول، چاپ عدم ارا مقرر گردید با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش نطق پیش از دستور و -1

 .به نفر دوم پیشنهاددهنده واگذار شود 1399ررسید س

رای روز ب)دو و میدانی، فوتسال، تنیس روی میز، فوتبال دستی، شطرنج، بدمینتون، دارت( با برگزاری مسابقات ورزشی  -2

. برگزاری این مسابقات به هیأت رئیسه خواهد بود %30. هزینۀ مربوطه به مقدار سال گذشته با افزایش مهندس موافقت شد

 .گرددتفویض می

 زیر:متفاوت  هایدر قالب رویکردهای بزرگداشت روز مهندس ریز برنامه -3

 برگزاری یک جشن مفصل شش هزار نفره  .أ
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4515799669آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        33774900فاکس :       33772210تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

 ، به اعضانقدی  کارت هدیهاعطای و  همانند سالهای قبلعادی برگزاری جشن  .ب

 ،و دعوت اعضای سازمان به شام خانوادگیدر سالن اجتماعات سازمان برگزاری یک مراسم بزرگداشت کوچک  .ت

تعریف چندین مراسم خانوادگی طی یک هفته با هنرنمایی اعضای سازمان.  رسمی و برگزاری یک مراسم وزین و .ث

خرید  بن، فرهنگی، کارت هدیۀ نقدیهدیۀ بن )بن شام،  ای از طریق فراخون در سایت سازمانپک چند گزینه

  اعضای سازمان با انتخاب خود اعضا به و . . .( تورهای گردشگری بن لباس،بن قطعات الکترونیک، 

برگزاری یک مراسم بزرگداشت کوچک در سالن اجتماعات سازمان همراه با کارت هدیه یا کارت تخفیف )شام،  .ج

  لباس، قطعات الکترونیک و غیره( به اعضا

  طوسیو تعیین جایزۀ شیخ  مهندسبزرگداشت روز  .ح

  کمک هزینۀ تورهای کوتاه مدت .خ

 اجرای موضوع به ریاست سازمان تفویض گردید.تصویب گردید.  "ث"آیتم در نهایت  ارائه گردید. اعضای هیأت مدیرهتوسط 

مهندس سیدامیرحسین  ،حبیبی آقایان مهندس مصطفی پس از رای گیری وانتظامی برگزار  انتخابات اعضای شورای -4

برای  وبه عنوان اعضای شورای انتظامی استان زنجان انتخاب  رومیمهندس فردین و  خداوردیمهندس مشهود  ،بهشتی

  گردیدند.معرفی  ادارۀ کل راه و شهرسازیبه  طی مراحل مربوطه

با صلواتی خاتمه یافت.  19:  15جلسه در ساعت   


