
  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 71: 52 ساعت شروع: 

  79: 32ساعت پایان:   

 72/17/7011 اریخ جلسه: ت 2 از 1صفحۀ 

 721جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

9969944554تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی : آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ،   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

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

 زهره ترابی قادر باقری  فریبرز براتی حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر یدا... علی آبادی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا یاحد محمد مجتبی زادهحسن 

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

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

 مهندس قصابی -مهندس عزت شوکتی -آقایان مهندس اوجاقلو :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 مهندسی اداره کل راه و شهرسازی رئیس اداره نظام-آقای مهندس ذبیحیانمدعوین:
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد. 

 مصوبات:

ضمن تاکید بر رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی ، هماهنگی  -برنامه ریزی و مدیریت نحوه حضور پرسنل سازمان در شرایط جدید کرونایی -1

  به هیات رئیسه واگذار گردید -انسانی مراجعه کنندگانبا سایر دستگاههای اجرایی مرتبط و کرامت 

قانون نظام مهندسی و آئین نامه  4انعقاد تفاهم نامه بین سازمان، اتحادیه لوله کشان و اداره کل فنی و حرفه ای استان در راستای مفاد ماده  -2

مورد موافقت قرار گرفت. ضمنا مقرر شد با اداره کل راه و  هیات وزیران( 8/4/1731صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر)مصوب مورخ 

 شهرسازی نیز هماهنگی های لازم برای مشارکت در این تفاهم نامه و امضای آن معمول گردد

برای توسط آقای مهندس مجتبی زاده اطلاع رسانی شد)قبلا این شیوه نامه  "ناظر و طراح حقوقی اشخاص صلاحیت تشخیص نامه شیوه"مفاد  -7

فاد و تطبیق آن با م"نظام نامه ارجاع نظارت"اعضای محترم هیات مدیره ایمیل گردیده(و مقرر گردید اعضای کمیته ارجاع نظارت نسبت به بازنگری 

 این شیوه نامه اقدام نمایند
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 71: 52 ساعت شروع: 

  79: 32ساعت پایان:   

 72/17/7011 اریخ جلسه: ت 2 از 2صفحۀ 

 721جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

9969944554تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی : آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ،   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

 پروانه نامه شیوه"و  "ناظر و طراح حقوقی اشخاص صلاحیت تشخیص نامه شیوه"مقرر شد کمیته ای به منظوربررسی و آسیب شناسی اجرای  -4

 با عضویت آقایان -که اخیرا از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است -"رتبه دارای پیمانکاران و مشاور مهندسان شرکتهای کار به اشتغال

آینده نسبت به بررسی مفاد  دکتر نصیرا، دکتر باقری، مهندس محمدی، مهندس احمدی ، دکتر رسولی و خانم دکتر ترابی تشکیل و تا جلسه

اقدام نموده و نتایج بررسی های خودرا در  -با تاکید بر پروژه های اقدام ملی مسکن -دستورالعمل یادشده و آثار و تبعات آن بر وضعیت ساخت و ساز

 جلسه آتی هیات مدیره مطرح نمایند

 مطرح و مورد موافقت قرار گرفتدرصد  55کیک آپارتمان به میزان گشایش ظرفیت تهیه نقشه های تفآقای مهندس احمدی  بنا به پیشنهاد  -5

میلیون ریال برای کارشناسان ماده  125بنا به درخواست واحد خدمات فنی و مهندسی سازمان مقرر گردید نسبت به بازگشایی ظرفیتی به میزان  -1

 اقدام گردد 23

با تاکید بر رعایت مفاد  نامه های اخیر وزارت راه و شهرسازی و  1711بودجه سال  مقرر شد هیات رئیسه هرچه سریعتر نسبت به تهیه و تنظیم -3

 شورای مرکزی اقدام نماید

درخواست یکی از متقاضیان)مالکان(تحت پوشش موسسه خیریه مهرانه مبنی براعمال تخفیف برای خدمات مهندسی ساختمان در دست ساخت  -8

درصد تخفیف) بدون کاهش سهم سازمان( اعمال 25ح و مقرر شد در صورت رضایت مهندسان ذیربط ، در زنجان مطر مترمربع 732خود با متراژ 

   گردد

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.   79:  32جلسه در ساعت 


