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 :حاضرین 

   

 ) نایب رئیس دوم( آقای مهندس محسن کاظمی راد )نایب رئیس اول( آقای مهندس سعید نظری )رئیس سازمان(آقای مهندس حامد نظری 

 )عضو هیات مدیره(آقای مهندس حمیدرضا اسالمی  دبیر() آقای مهندس محمدرضا دلجوئی خزانه دار()آقای مهندس حسین اسکندری 

 )عضو هیات مدیره(خانم دکتر سرور رحیما زنجانی  )عضو هیات مدیره(آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی  )عضو هیات مدیره(آقای مهندس مصطفی تیموری 

 )بازرس سازمان( علیرضا اوجاقلو آقای مهندس  )عضو هیات مدیره( آقای دکتر حمید شعبانزاده )عضو هیات مدیره( آقای دکتر فریدون زینعلی

   )بازرس سازمان(آقای مهندس محمد محمدی 

 :غائبین 

   

   )بازرس سازمان( نیما ظهیریانآقای مهندس 

 

 : جلسه مصوبات

مقرر گردید حق ، 1399در اجرای مصوبه هیات مدیره مبنی بر دریافت حق عضویت معوق آزمایشگاه های بتن و ژئوتکنیک برای سال  -1

 .) طرح موضوع در گزارش ریاست سازمان(دریافت گردد 1398بر مبنای سال  آزمایشگاه های بتن و ژئوتکنیک برای 1399سال  معوق عضویت

 مراسمی جهت تجلیل و تهیه لیست اسامی این عزیزان، مقرر گردید ضمن ه منظور تجلیل از اعضای محترمی که دارای معلولیت هستند،ب-2

ه نطق پیش از دستور توسط خانم دکتر رحیما رئیس کمیتطرح موضوع در )رنامه ریزی گردد. ب توسط کمیته رفاهی حمایت از این اعضای تالشگر

 (رفاهی و بانوان

نایت به ضرورت عبا  در جلسه مطرح شد و خودرو سوارییک موضوع تبدیل به احسن کردن خودرو وانت مزدا دو کابینه سازمان به   – 3

 طرح موضوع) موضوع در اولین مجمع عمومی سازمان طرح و تصمیم گیری گردد.این مقرر شد ، امردریافت مجوز از مجمع برای این 

 ( 4دستور شماره  مطابق
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  ) بخش دوم(: بدلیل انتخاب هیات رئیسه سال دوم کمیته های سازمان برخی از بازنگری در اعضای  - -4

 ( 5دستور شماره  مطابقطرح موضوع )                                                                                                  انفورماتیک :کمیته اعضای  -1-4

 آقای دکتر حمید شعبانزاده -4 -ادراقای مهندس محسن کاظمی – 3 –آقای دکتر فریدون زینعلی  – 2 –خانم دکتر سرور رحیما -1

 اعضای کمیته کنترل مضاعف: -2-4

 قای دکتر حمید شعبانزادهآ -4قای مهندس محمدرضا دلجوئی آ -3 –آقای مهندس سعید نظری  -2 -آقای دکتر زینعلی -1

 عضای کمیته انظباتی پرسنل: ا-3-4

 قای مهندس حسین اسکندریآ -2ای مهندس محمدرضا دلجوئی آق -1

 عضای کمیته برگزاری روز مهندس :ا-4-4

 )بازرس( یما ظهیریاننآقای مهندس  -4-د نظری حاماقای مهندس – 3 –آقای مهندس مصطفی تیموری  – 2 –خانم دکتر سرور رحیما  -1

 میته ساختمان :اعضای ک -5-4

آقای  -5-قای دکتر رحمان پور آ -4میدرضا اسالمی حآقای مهندس  -3سین اسکندری حآقای مهندس  -2قای مهندس سعید نظریآ -1

 آقای مهندس محمد محمدی ) بازرس(- 6 -مهندس حامد نظری

 : شهرستاناعضای کمیته  -6-4

 مهندس علیرضا اوجاقلو )بازرس(اقای – 3 –مدرضا دلجوئی آقای مهندس مح – 2 –آقای مهندس مصطفی تیموری -1

 داری مالی و کمیسیون معامالت : ااعضای کمیته -7-4

 مدیر اداری -5  مدیر مالی -4آقای دکتر علی رحمان پور  -3 –آقای مهندس حسین اسکندری  -2 -آقای مهندس حامد نظری -1

 به پایان رسید. 19:30جلسه در ساعت   


