
  
 
 
 

 (فوق العاده)دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 11: 10ساعت شروع: 

  19: 00ساعت پایان:   

 21/2/1000 اریخ جلسه: ت 3 از 1صفحۀ 

 101جلسه: 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

 عزت شوکتیمهندس   آقای :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

 بات:مصو

حسابرس داخلی به مدت مشاور امور مالی/پیرو حضور آقای رامین شکوری و ارائه گزارش توسط ایشان مقرر شد قراردادی با مشارالیه به عنوان  -1

 واگذار شد سازمانبه ریاست و خزانه دار شش ماه منعقد گردد. تعیین مبلغ قرارداد به 

با عنایت به مکاتبات اخیر اداره کل راه و شهرسازی)محرمانه(منضم به نامه های دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و اداره بازرسی مقرر گردید  -2

یسه با سایر استانهای همجوار و بدون در قافه های خدمات مهندسی استان) در ممبنی بر افزایش غیر منطقی تعرو امور حقوقی استانداری زنجان 

به صورت علی  1411 مصوب برای سال تا روز یکشنبه آینده تعرفه نفره( 4فتن شرایط استان( و بدون طی مراحل قانونی)تصویب هیات نظر گر

 .الحساب محاسبه شود

ضمن انجام شود) رونوشت به دادستانی( و 1411سریعا مکاتباتی با شورای مرکزی و اداره کل راه و شهرسازی در خصوص تعرفه سال  شدمقرر  -3

آن نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی استان به صورت مستند تشریح گردد. ضمنا به صورت مکتوب و حضوری از دادستانی درخواست 

 .برگزاری جلسه هیات در حضور ایشان انجام شود



  
 
 
 

 (فوق العاده)دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 11: 10ساعت شروع: 

  19: 00ساعت پایان:   

 21/2/1000 اریخ جلسه: ت 3 از 2صفحۀ 

 101جلسه: 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

)نظامات اداری( پیشنهاد کمیته ساختمانفصل اول مبحث دوم مقررات ملی  3ماده  4-3مشکلات مربوط به نحوه اجرای مفاد بند با توجه به  -0

مطرح و  خودصلاحیت رشته های و ظرفیت دفاتر در خصوص امکان بهره گیری دفاتر مهندسی از پتانسیل فقط یک دفتر همکار برای جبران کمبود 

  مقرر شد موضوع در اولین جلسه هیات چهارنفره مطرح گردد. موافقت با آنضمن 

ات چهار ه سریع تر در هیچگشایش یابد و موضوع هر %01میزان رشته)عمران، معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی( به مقرر شد ظرفیت چهار  -0

 این مصوبه قابلیت اجرائی نخواهد داشت.  گردداخذ مصوبه از هیات چهار نفره مقدور  نروز کاری  11حداکثر تا  که در صورتینفره استان مطرح گردد. 

  گشایش یابد. %111رشته های شهرسازی و نقشه برداری مقرر شد ظرفیت این دو رشته به میزان نمایندگان به پیشنهاد  بنا -6

مطرح و با ارجاع سه کار )نظارت( به آن دفتر حقوقی) با توجه به  "مهندسین مشاور افق معماری شمالغرب"دفتر حقوقی/شرکت درخواست  -1

 .موافقت گردید 22/2/1411به سایر شرکت های حقوقی تا پایان وقت اداری  خارج از نوبت کار )نظارت( 2کثرت تعداد اعضای دفتر( و 

و بعد از بحث و بررسی مفاد آن به شرح آقای دکتر باقری گزارش کمیته نظارت را در خصوص نحوه نوبت بندی ناظران حقوقی مطرح نمودند  -9

 ذیل به تصویب رسید:

 منظور دینب شد مقرر که گردید پیشنها انفورماتیک کمیته توسط روش هس حقوقی، ناظرین بندی نوبت به مربوط امتیاز محاسبه نحوه خصوص در"

 .گردد بندی نوبت و شده محاسبه رشته هر در حقوقی شرکت کل امتیاز حقیقی، اعضای برای موجود رابطه از

 رفیتظ کمترین شرکت که ای رشته از ،یانکارفرمامالکان/ سردرگمی عدم و کار یک برای مختلف های رشته حقوقی نظارت در تنوع  جلوگیری جهت

 .شودمی ارجاع شرکت آن به صلاحیت وجود صورت در نیز ها رشته سایر رشته آن در کار اجرای با و شده استفاده بندی نوبت منظور به دارد را

 :گردید مصوب زیر موارد ناظرین امتیاز محاسبه در



  
 
 
 

 (فوق العاده)دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 11: 10ساعت شروع: 

  19: 00ساعت پایان:   

 21/2/1000 اریخ جلسه: ت 3 از 3صفحۀ 

 101جلسه: 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

  .نباشد موثر بندی نوبت به مربوط امتیاز در ازبیلت متراژ -1

 :باشند داشته دوره اول در را زیر حالت سه از یکی کردن فعال امکان نظارت و طراحی صلاحیت دارای افراد -2

 (دوره طول در نظارت ارجاع امکان عدم) طراحی کار در ظرفیت درصد 111 -الف        

 (دوره طول در طراحی ارجاع امکان عدم) نظارت کار در ظرفیت درصد 111 -ب       

 (باشد نمی موثر نظارت بندی نوبت امتیاز در طراحی متراژ) نظارت کار در ظرفیت درصد 01 و طراحی کار در ظرفیت درصد 01 -ج       

  (کند می تغییر نظارت به مربوط امتیاز طراحی، ارجاع با جاری روش مشابه) هیچکدام -د       

 .نباشد  موثر نظارت بندی نوبت امتیاز در شود، نمی انجام سیستم توسط ناظر انتخاب قبلی، مصوبه پیرو که متر 311 زیر های نقشه -3

  .گردد منتقل لیست آخر به مهندس ارجاعی، کار حذف با کار، ارجاع جهت مهندسین اولیه آمادگی اعلام به توجه با -0

 ناظر مهندسان به ارجاعی کار تعداد حداکثر در زمانی برش کردن اجرایی جهت ریزی برنامه گردید مقرر مهندسان نظارت دوره خصوص در -0

  .گیرد انجام حقوقی و حقیقی

 با صلواتی خاتمه یافت.   19: 00جلسه در ساعت                                                                                                             


