
  
 
 
 

 )فوق العاده(دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 01: 01 ساعت شروع: 

  09: 05ساعت پایان:   

 2 از 1صفحۀ 

 
 10/10/0011 تاریخ جلسه: 

 050جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 کیامهررامین  یدالله علی آبادی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

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

 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

   یاحد محمد مجتبی زادهحسن 

 )با هماهنگی و مجوز قبلی(نصیرا آقای دکتر: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

  -:حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 - :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

 مصوبات:
در خصوص نحوه اجرای نمای ساختمان گاوازنگ زارش توجیهی گمقرر گردید آقای مهندس علی آبادی و خانم دکتر ترابی تا پایان هفته جاری  -1

  تهیه و در جلسه آتی مطرح نمایند

 برگزار شودبه همان روال معمول فعلی هفته ای یک جلسه و مقرر گردید در طول ماه مبارک رمضان جلسات هیات مدیره  -2

 و به جلسه بعد موکول گردید ( از دستور کار جلسه امروز خارج1011)تعرفه 3بنا به پیشنهاد آقای دکتر رسولی دستور شماره -3

در  از جمله -متراژ محاسباتی)حداقل متراژ مورد محاسبه برای ارجاع خدمات مهندسی و دریافت حق الزحمه ( برای کلیه ساخت و سازها حداقل -0

این مصوبه بعد از  جزو تعداد کار محسوب نشود.متر مربع  01مقرر گردید متراژهای کمتر از ضمنا .متر مربع تعیین گردید 01 -کهای صنعتیشهر

 قابلیت اجرا خواهد داشتنفره  0هیات  تایید

مطرح و متر مربع  081با متراژ برای ساختمان اداری در دست ساخت خود  درخواست سازمان نظام مهندسی کشاورزی مبنی بر اعمال تخفیف  -5

 .مطابق تخفیف اعمال شده برای ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن اقدام شود بدیهی است اخذ رضایت مهندسان ذیربط الزامی است مقرر گردید
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9969944554آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   
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 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

زمایشگاه ریزی و درخواست کمیته آه بتن در محل به منظور کنترل کیفیت بتنبا توجه به تعدد کار در شهرستان هیدج و نیاز به استقرار آزمایشگا -6

 اها مقرر گردید در شهرستان هیدج نمایندگی های بتن به آزمایشگاههای درخواست کننده اعطا گردد و آزمایشهای بتن از طریق این نمایندگی ه

 صورت پذیرد.

ح و مقرر گردید مبحث نظارت حقوقی ردر خصوص ارجاع نظارت خارج از نوبت مط "افق معماری شمالغرب مهندسین مشاور" درخواست شرکت -0

  در دستور کار هیئت مدیره قرار گیرد.

  

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.   09:  05جلسه در ساعت 


