
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 20:  00ساعت پایان:    

 1398/ 10 / 21 تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

 العاده()فوق 71 جلسه: شمارۀ
 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 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 (17:15)از  قادر باقری حمزه علی احمدی

 (17:15)از  آبادییداهلل علی  سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  (19:15)تا  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 :    غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

   دکتر کیامهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس اوجاقلو -مهندس قصابی :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

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

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

 

  .ام مهندسی کشور برگزار شودمقرر شد یک جلسه از جلسات هیأت مدیره در حضور ریاست سازمان نظ -1

وافقت زیربنایی مورد مامور مطابق با مصوبۀ کمیسیون  اتی رفاهی باشگاه مهندسانمپروژه مجتع خد اصالح پروانۀ ساختمان -2

 .قرار گرفت

 استان کوچک شهرهای برای سازمان رابطان اساس همین بر و گرفت قرار بررسی مورد سازمان رابطین امتیازات و اسامی -3

 .شدند انتخاب زیر جدول شرح به

 

 



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 20:  00ساعت پایان:    

 1398/ 10 / 21 تاریخ جلسه:  2صفحۀ 

 العاده()فوق 71 جلسه: شمارۀ
 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 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

 نام رابط نام شهرستان نام رابط نام شهرستان نام رابط نام شهرستان

 غالمرضا معینی  صایین قلعه عیسی مرادی  ماه نشان حیدر نوری  سجاس

 رسول یوسفی چورزق امیر شعاعی  ارمغانخانه محمد محمدی  کرسف

برآب  امیر شعاعی  نیک پی مصطفی خسروی سهرورد  امین یوسفی 

 جلیل بیگدلی زرین رود جواد مقدمی زرین آباد تقیلوعلی  نوربهار

 جواد خدابنده لو گرماب  میجواد مقد حلب تقی ایمانی سلطانیه

   جالل مرسلی  هیدج علی محمدی دندی

گزارش مبسوط را تا های الزم را انجام دهند و کمیتۀ انفورماتیک برای عملیاتی شدن ارجاع نظارت بررسی مقرر گردید -4

جلسۀ آتی به هیأت مدیره ارائه نمایند. همچنین عنداللزوم برای بررسی بیشتر بازدیدی از فرایند مربوطه در سازمان 

 .اصفهان خواهند داشت

 آغاز گردد. 16استثنائاً از ساعت  آتی هیأت مدیره مقرر شد جلسۀ -5

با صلواتی خاتمه یافت.  20:  00جلسه در ساعت   

 

 


