
  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 57: 51ساعت شروع: 

 51: 51ساعت پایان:   

 30/31/5533 تاریخ جلسه:  3 از 1صفحۀ 

 575 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری احمدیحمزه علی 

 رامین کیامهر احد محمدی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا  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 احد محمدی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  ایحیی نصیر  زادهحسن مجتبی 

 ) با اطلاع و مجوز قبلی(آبادی علی  مهندس آقای: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس عزت شوکتی -مهندس اوجاقلو -قصابیآقای مهندس  :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 
 .گردیدیاتی از کلام ا... مجید آغاز جلسه با تلاوت آ

 

 مصوبات:

 .را مطرح نمودند ی ساختماناجرا در آقای مهندس احمدی پیشنهاد کمیسیون نقشه برداری را مبنی بر نحوه ارائه خدمات مهندسان نقشه بردار -5

کلیات موضوع ، مقرر گردید تعرفه های پیشنهادی ، ضمن موافقت با سطوح بعد از بحث و بررسی شرح خدمات ارائه شده و آنالیز قیمت تمام شده 

 نفره مطرح گردد. 4مجددا مورد بازنگری قرار گرفته و مراتب در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری در هیات 

ی ، مقرر ث و بررستوضیحاتی ارائه دادند. پس از بحبه اتفاق خانم دکتر ترابی در خصوص تعرفه نما  آقای دکتر اکرادی در جلسه حضور یافتند و  -2

 شد:

 : (درصد حاصل هرکدام از روابط/فرمول های ذیل05)ذیل برای محاسبه حق الزحمه نما استفاده شود )فرمول(از رابطه  -اولا

½( 2تعرفه سازمان*  k*A*مساحت بزرگتر نما*(

K= ضریب گروه ( 1505گروه د=     2گروه ج=        2505گروه ب=         3گروه الف=  ) 

A= ضریب تعداد برساختمان(  (   154چهار نما =        151سه نما =      151دو نما=

قابلیت اجرا خواهد داشت:  رسیده استیا کمیته سیما و منظر  0که قبلا به تصویب کمیسیون ماده ذیل  این مصوبه صرفا برای محورهای -ثانیا

خیابان زینبیه غربی)مصوب کمیته  -( 0خیابان داوود قلی)مصوب کمیسیون ماده  -(0خیابان اول شهرک کارمندان زنجان)مصوب کمیسیون ماده 

  منظر( خیابان مسگرها)مصوب کمیته سیما و -خیابان زینبیه طالقانی و خیابان سرچشمه)مصوب کمیته سیما و منظر( -سیما و منظر(



  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 57: 51ساعت شروع: 

 51: 51ساعت پایان:   

 30/31/5533 تاریخ جلسه:  3 از 2صفحۀ 

 575 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری احمدیحمزه علی 

 رامین کیامهر احد محمدی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا  حسن مجتبی زاده

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

 .نفره ، لازم است شرح خدمات/ چک لیست و فرایند کار نیز توسط کمیسیون تخصصی معماری ارائه شود 4برای طرح موضوع در هیات  -ثالثا
 

در خصوص تفاهم نامه آموزشی و تاسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و  -نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای -آقای مهندس اوجاقلو  -0

  .بین کارگاهی توضیحاتی ارائه دادند . بعد از بحث و بررسی کلیات موضوع به اتفاق آرا مورد موافقت حاضران قرار گرفت

 

پژوهشی و  -ضمن حضور در جلسه در خصوص مبادله توافق نامه همکاری علمی -مسئول واحد آموزش سازمان -آقای مهندس ابراهیم باقری -5

 . به اتفاق آرا مورد موافقت قرار گرفت که کلیات آن علم و فناوری استان توضیحاتی ارائه دادندفناوری بین سازمان و پارک 

مطرح و مقرر گردید  ستپروژه ای که مکررا مورد انصراف واقع شده ا ناظرمهندسان در خصوص تغییر  درخواست مسئول یکی از دفاتر طراحی -1

مواجه شود سازمان مجازباشد آنرا به یکی از ناظران  واجد شرایطی  که در صف نوبت بندی ناظر بار با انصراف مهندس  3در صورتی که یک پروژه 

  .قرار دارند ارجاع دهد

 

 

 

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.  51:51جلسه در ساعت                                                                                                                                     


