
  
 
 
 

 مجازی( -حضوری )دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 01: 01ساعت شروع: 

  09: 54ساعت پایان:   

 14/2/0511 تاریخ جلسه:  2 از 1صفحۀ 

 045جلسه: 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

 

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

  یحیی نصیرا یاحد محمد مجتبی زادهحسن 

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

  -:حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس اوجاقلو  آقای :حاضر در جلسه بازرسان سازمان
  .جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد

 

 بات:مصو

ر دستور دپرست دفتر نمایندگی شهرستان ابهر  دید حکم آقای مهندس مصطفی شریفی به عنوان سرتم ، زادهبا پیشنهاد آقای مهندس مجتبی  -0

  .واقع شدتا اطلاع ثانوی مورد موافقت جلسه قرار گرفت و 

 ات برقی و مکانیکیس، تاسیبا سایر رشته ها)عمران، معماری در خصوص جبران اختلاف افزایش تعرفه های رشته های شهرسازی و نقشه برداری -2

رح در طاز سوی نمایندگان این دو رشته مبنی بر جبران اختلاف یادشده بدون نیاز به  علیرغم ارائه توضیحات و مستندات قانونی ،1911(در سال 

 هیات مدیره 29/12/1911مورخ  141جلسه  11 آقای مهندس خرم و بند 14/00/1911 مورخ /س ن96062ابلاغیه شماره  4)بند هیات چهار نفره 

جبران مابه التفاوت مورد درخواست، تعرفه این دو  به منظور، مقرر شد (رشته در کل حق الزحمه های خدمات مهندسی و سهم بسیار اندک این دو

ره بعد از تایید هیات چهار نف درصد دیگر علاوه بر افزایش حق الزحمه چهار رشته در سالجاری نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند، که 22رشته 

  .داشتاجرا خواهد قابلیت 
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 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی
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9969944554آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

توضیحاتی ارئه دادند که بعد  1911ظرفیت رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی در سال  %20در خصوص بازگشائی  آقای مهندس علی آبادی -3

 و مشخصی منجر نگردید تصمیم و مصوبهاز بحث و بررسی به دلیل عدم اجماع کافی نطرات و پیشنهادات مطروحه از سوی حاضران در جلسه ، به 

 گزارش دقیق تری به هیات مدیره ارائه گردد. ورار گرفته مقرر شد موضوع مورد بررسی بیشتری ق

 بررسی نظام نامه کارآموزی به دلیل نزدیکی به اذان مغرب)افطار( به جلسه بعد موکول گردید)اولین دستور کار جلسه آتی( -5

مطرح و ضمن تاکید بر  1400درخواست واحد امور مالی سازمان در خصوص افزایش مبلغ تنخواه گردان مرکز استان و شهرستانها برای سال  -4

شد و  واقع، کلیات آن مورد موافقت معاملاتی ی وو رعایت مفاد نظام نامه مالبهبود مدیریت و اصلاح گردش کار امور مالی و تسریع در تسویه حساب 

  .میزان آن در اختیار هیات رئیسه قرار گرفت

ضمن موافقت با کلیات  نسبت به سال قبل ، %92به میزان  1400افزایش مبلغ قرارداد فیمابین برای سال  مبنی بر "شرکت ساینیک"درخواست  -6

 .گردیدتسریع و بهبود کیفیت ارائه خدمات مورد تعهد ، تاکید  وموضوع بر مذاکره مجدد با شرکت یادشده 

 درخواست مشترک امام جمعه ، فرماندار و مدیر بهزیستی شهرستان خدابنده مبنی بر ارائه خدمات مهندسی)طراحی ، اجرا و نظارت( برای اجرای  -1

رار قپروژه ساختمان سالمندان و معلولان این شهرستان توسط خیرین به صورت رایگان مطرح و به شرط رضایت مهندسان داوطلب مورد موافقت 

 .گرفت

شورای  1400تعرفه خدمات مهندسی رشته نقشه برداری علاوه بر افزایش ابلاغی سال  %22درخواست کمیسیون نقشه برداری مبنی بر افزایش  -8

  .گرفت نفره مورد موافقت قرار 4مشروط به تایید هیات رفه این رشته با رشته های چهارگانه، عبه منظور جبران مابه التفاوت افزایش تمرکزی 

 با صلواتی خاتمه یافت.   09: 54جلسه در ساعت                                                                                                              


