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 بسمه تعالی

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

 (14:11)زهره ترابی (14:21)قادر باقری (14:71)فریبرز براتی حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر (14:71)احد محمدی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  (14:11)یحیی نصیرا یاحد محمد حسن مجتبی زاده

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس بزرگمهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 - :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 و شهرسازی رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه -آقای مهندس ذبیحیان : مدعوین
 

  آغاز شد. جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

 مصوبات:

از پرسنل سازمان هفته آینده به افتخار بازنشستگی نائل می گردند مقرر شد یک لوح تقدیر و یک عدد  یکیتوجه به اینکه  با -1

 .اهدا گردد ایشان سکه ربع بهار ازادی به

، که بعد جلسات قبل در خصوص نظامنامه دفاتر طراحی گزارش مبسوطی ارائه دادندر ادامه مباحث دآقای مهندس احمدی  -2

 .فصل سوم بااعمال تغییرات و اصلاحات پیشنهادی اعضای حاضر مورد تایید قرار گرفت از بحث و بررسی،

مشروط به کسب  تخفیف %21درخواست یکی از فرهنگیان بازنشسته برای احداث مدرسه غیرانتفاعی در خرمدره با اعمال با  -3

 .رضایت مهندسان ذیربط موافقت شد

-درخواست موسسه انجمن حمایت از بیماران سرطانی)مهرانه ابهر( شهرستان ابهر مطرح و مقرر شد مطابق مهرانه زنجان  -7

 .عمل شود -مهندسان ذیربطموافقت مشروط به کسب 

تخفیف  %11مترمربع فضای ورزشی با اعمال  2111 با یاعمال تخیف برای پروژه ادرخواست اداره کل ورزش و جوانان مبنی بر  -1

بری نکه کارموافقت گردید مشروط بر آ -ط به کسب رضایت مهندسان ذیربط نوم -کلیه خدمات مهندسی و سهم سازمانبرای 

 .تجاری نداشته باشد

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.   71:  04جلسه در ساعت 


