
  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 11: 10ساعت شروع: 

  11: 55ساعت پایان:   

 01/00/1000 اریخ جلسه: ت 3 از 1صفحۀ 

 100 جلسه: 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

  یحیی نصیرا احد محمدی مجتبی زادهحسن 

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

  -:حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس عزت شوکتی -مهندس اوجاقلو -یان مهندس قصابیآقا :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 مهندس عابدینی -مدعوین: آقایان مهندس اسکندری
 یاتی از کلام ا... مجید آغاز شد.آجلسه با تلاوت 

 

 بات:مصو

 برگزار شود:ر نفره استان او با حضور اعضای هیات چههیات مدیره با دستورات ذیل فوق العاده روز سه شنبه جلسه مقرر شد  -1

منظور رتبه بندی و ساماندهی مجریان سه جانبه سازمان با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اتحادیه تاسیسات مکانیکی به  انعقاد تفاهم نامه -

 تاسیسات مکانیکی ساخنمان

 تقدیر از نفرات برتر آزمون اخیر ورود به حرفه مهندسان عضو سازمان -

   دسی(نتجلیل از تعدادی از دست اندرکاران اقدام ملی مسکن ) اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری زنجان و سازمان نظام مه -

 استان) اتصال رابطان شهرستانها به سیستم نظامیار( حارائه خدمات مهندسی در سطآغاز یکپارچه سازی  -

 با شهرداری ها( آغاز اتصال سیستم نظامیار سازمان به شبکه وب سرویس شهرداری)برقراری ارتباطات الکترونیکی -
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لی مطرح و مقرر گردید آقای دکتر رسو "بهبود کیفیت و کارکرد شناسنامه فنی و ملکی"نامه استان قم در خصوص معرفی یک نفر برای کارگروه -2

 به همین منظور معرفی شوند. 

مطرح و  تبریز  -جاده زنجان 11انبار مواد اولیه واقع در کیلومتر  احداث سوله ارائه تخفیف برای مبنی بر "کار شمس ویینر"شرکت  درخواست -0

هزینه های خدمات مهندسی آن مطابق  سرمایه گذاری پروژه یادشده) مورد تایید اداره کل صنعت و تجارت استان(با توجه به ماهیت  شدمقرر 

  شهرک های صنعتی محاسبه شود.

ه ب -به منظور تسویه بدهی به سازمان -به جای کاری که در سال گذشته مبنی بر ارجاع یک کار )نظارت( یکی از اعضای سازماندرخواست  -0

  مورد موافقت قرار نگرفت. لیو مطرح انجام نداده بودند لی به دلایلیوبود رجاع گردیده ایشان ا

  متر مربع در بافت فرسوده زنجان مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت. 313مبنی بر ارجاع یک کار با متراژ تر طراحی  ادفیکی از درخواست  -5

اعلام فهرست موسسات و  دستگاه های دارای تعارض منافع توسط آقای مهندس مجتبی زاده نامه شماره مورخ آقای مهندس خرم در خصوص  -0

 قرائت و اطلاع رسانی شد.

حق عضویت سال  مقرر شد میزان ،به منظور تسهیل در پرداخت حق عضویت داوطلبان شرکت در نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی -1

  .منظور و دریافت شودبه صورت علی الحساب (لهزار ریا 051) 1311معادل سال  1311

در جلسه حضور پیدا  -مسئول واحد انفورماتیک سازمان -و مهندس عابدینی -مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان -آقایان مهندس اسکندری -8

لسه در ج سوالات بازرسان و اعضای حاضربه کلیه شبهات و از نحوه ارجاع نظارت  -به صورت تصویری و آنلاین –مبسوطی کرده و ضمن ارائه گزارش 



  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 11: 10ساعت شروع: 

  11: 55ساعت پایان:   

 01/00/1000 اریخ جلسه: ت 3 از 3صفحۀ 

 100 جلسه: 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

ض تعویو به برخی از مسائل مشکلات موجود در فرایند ارجاع نظارت) ورود و خروج مهندسان داوطلب انجام نظارت،  پاسخ مستند و مشروح ارائه دادند

ییر می کند، عدم محدودیت تعداد کار های زیر تغییرات متراژ نقشه های ارجاعی از سوی شهرداری که بعضا گروه ساختمانی را نیز دچار تغناطران، 

 تعداد محدودیاکمیت روحیه سوداگری و زیاده خواهی ح، از کارهای ارجاعی از سوی ناظران متر مربع طبق نظام نامه ارجاع نظارت، حذف برخی 311

آقایان مهندس  تلاش ها و زحمات ازو قدردانی  بعد از بحث و بررسی مفصل در این خصوص ضمن اعلام مراتب تشکر ...( اشاره کردند. واعضا از 

 اسکندری و مهندس عابدینی مقرر شد:

به شورای انتظامی و از تخلف شهرداری ها به حراست شهرداری ها انعکاس یافته و در صورت حصول اطمینان محرز برخی از دفاتر و تخلفات  -اولا

  نهادهای قضایی معرفی شوند.

زمان مترمربع پیشنهادات مشخصی ارائه نماید و تا آن 311جاری درخصوص ساماندهی کارهای زیر تا پایان خردادماه سالکمیته ارجاع نظارت  -ثانیا

 .متر مربع ارجاع گردد 311به هر ناظر حقیقی حداکثر یک مورد کار زیر 

ا پایان ت ایجاد اختلال در امتیازبندی و نوبت بندی()به ویژه تعویض ناظرانناشی از به منظور کاهش مشکلات و تبعات  کمیته ارجاع نظارت  -ثالثا

 .راهکارهای مشخصی را ارائه نمایدجاری خردادماه سال

ارائه نمایند و کمیته را به کمیته ارجاع نظارت  نظرات و پیشنهادات خود -به ویژه آقای مهندس محمدی –مقرر شد اعضای هیات مدیره  -رابعا

 نهایی موارد اعلام شده را لحاظ نماید.نظارت هنگام بازنگری و ویرایش 

به را در پایان هرماه گزارش کارکرد آنها طراحی ،  واحدهای خدمات فنی و مهندسی و انفورماتیک سازمان ضمن  ثبت کارکرد کامل دفاتر -خامسا

 به هیات مدیره گزارش نمایند. )با تاکید بر ذکر موارد تخلف احتمالی(تفکیک

 

 با صلواتی خاتمه یافت.   11: 55جلسه در ساعت                                                                                                             


