
  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 16: 50ساعت شروع: 

 20: 10ساعت پایان:   

 10/05/1000 تاریخ جلسه:  3 از 1صفحۀ 

 112 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 آبادی علی... یدا 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 یدا... علی آبادی زادهحسن مجتبی 

 -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس اوجاقلو -قصابیمهندس  انآقای :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 -آقای مهندس ذبیحیان مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای و تعدادی از همکاران ایشان ، -آقای مهندس انصاری :مدعوین

 رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان

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

 

فیمابین سازمان و اداره   "کارگاهیتأسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بینهمکاری آموزشی با رویکرد تفاهم نامه "آئین امضا و تبادل 

 کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

 

 و سرپرست اداره کل کار کل آموزش فنی و حرفه ایبه ویژه آقای مهندس انصاری مدیر  –ضمن خوش آمد گویی به مدعوین  ریاست سازمانابتدا 

تبریک به مناسبت  و -رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان مهندس ذبیحیان آقای و و همکاران ایشان اجتماعی استان  رفاهو 

همکاري آموزشی با تفاهم نامه "، توضیحات مبسوطی را در خصوص مزایای انعقاد ولادت امام موسی کاظم)ع( و گرامیداشت هفته ملی مهارت

نامه مشترک های گذشته تفاهموی با اشاره به اینکه در ماه ارائه دادند. "کارگاهیکارآموزي جوار کارگاهی و بینرویکرد تأسیس مراکز 

 : ماحصل همه این اقداماتند و مجریان تاسیسات مکانیکی ساختمان منعقد شده است، عنوان کرد برقی بندی مجریان تأسیساتساماندهی و رتبه

برداران است و تلاش داریم در آینده اقدامات مشترکی در خصوص  ز، افزایش کیفیت ساختمان و رعایت حقوق بهرهارتقای خدمات فنی ساخت و سا

کارگاهی اقدامی در راستای ارتقای تأسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بینافزودند: ایشان  .فعالیت نماکاران و بخش داربست نیز داشته باشیم

های موجود در مندی مستمر از ظرفیتوری نیروی انسانی متقاضی شغل و شاغل در حوزه صنعت ساختمان و بهرهو بهره توانمندی و افزایش مهارت

المللی و اجرای رویکرد آموزش مبتنی بر سفارش های آموزشی بر اساس استانداردهای آموزشی یکپارچه و منسجم ملی و بینجهت گسترش همکاری

های بین کارگاهی و جوار کارگاهی با همکاری و تعاملات دو جانبه، تأمین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز سعه آموزشتو .های مشارکتی استو آموزش



  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 16: 50ساعت شروع: 

 20: 10ساعت پایان:   

 10/05/1000 تاریخ جلسه:  3 از 2صفحۀ 

 112 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 آبادی علی... یدا حسن مجتبی زاده

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

 های آموزشیهای مهارتی و افزایش کیفیت دورههای طرفین برای اجرای آموزشهای اشتغال ، استفاده از ظرفیتصنعت ساختمان با هدف ایجاد زمینه

 .نامه استها و امکانات علمی و کارگاهی و تجربیات طرفین از دیگر اهداف این تفاهمیلاز طریق اشتراک پتانس

بندی و نیازسنجی های آموزشی، اولویتاقداماتی از جمله طراحی و تدوین تقویم دوره می شوندنامه یک ساله طرفین متعهد بر اساس این تفاهم

های مطالعات آینده پژوهی مشاغل، برگزاری همایش، کنفرانس و سمینارهای تخصصی و کارگاهآموزشی شاغلین و مشاغل جدید شناسایی شده و انجام 

های آموزشی ، تربیت و هدایت کارآموزان جهت حضور در المپیادهای ملی و بین المللی مهارتی و ارتقای سطح آموزشی مشترک ،ارتقای کیفیت دوره

 .دانش فنی مربیان طرفین را انجام دهند

 سازمان مدیره هیئت اعضای و ریاستحمایت های  از قدردانی با - استان ایحرفه و فنی آموزش مدیرکل -انصاریمحمد رضا آقای مهندس سپس 

 تأسیس رویکرد با آموزشی همکاری نامه تفاهم: ند کرد اظهارفیمابین  همکاری هاینامهتفاهم عقد و زشیوآم هایبرنامه از ساختمان مهندسی نظام

 که هاییبنگاه برای را فرصت این قانون 111 ماده که شودمی منعقد کار قانون 111 ماده به استناد با کارگاهیبین و کارگاهی جوار کارآموزی مراکز

 و وریبهره اصلی عوامل از یکی اینکه بر تاکید باایشان  .هستند کارگاهی جوار مراکز تاسیس به مجاز که کرده ایجاد دارند خدماتی و صنعتی ماهیت

 د،دارن تدریس سابقه که مهندسی نظام سازمان اعضای از: ند یادآورشد است، توانمند انسانی نیروی از مندیبهره ساز، و ساخت کیفیت ارتقای

 سازمان با را هایینامهتفاهم که شده بنده نصیب افتخار این: افزود وی .شوند عمل وارد ساز و ختسا صنعت مهارتی هایآموزش ارائه برای توانندمی

 شورک اقتصاد چرخه محرک عوامل از یکی عنوان به ساختمان صنعت فعالان برای روشن ایآینده نویدبخش که کنیم منعقد استان مهندسی نظام

 هافعالیت که است ارزشمندی فرصت این .شویم آموزیحرفه وارد اجتماعی شرکای از یکی عنوان به تخصصی سازمان این برای مجوز صدور با و است

 نیاد در ساختمان صنعت شده شناخته نوین هایروش از استفاده برای استان در بسیاری خلاء چراکه کنیم؛ معطوف ساختمان سازیصنعتی به را

 .کنیم معرفی جامعه به را جدید مشاغل توانیم می سازمان هایظرفیت از استفاده با و دارد وجود

 هایآموزشضمن ابراز خوشوقتی از انعقاد تفاهم نامه مورد بحث ،  جلسه این در نیز ساختمان مهندسی نظام سازمان مدیره هیئت اعضایتعدادی از 

 مجری و ناظر مهندسان برای ویژه به مهارتی هایآموزش توسعه خواستار و کردند عنوان مهندسی و فنی جامعه در آفتی را مهارت ایجاد بدون تئوری

 این و کنندمی اقدام ساز و ساخت به نسبت تریوسیع دید با ند،وش مندبهرهمهارتی و حرفه ای  هایآموزش از که افرادی و تاکید نمودند شدند

اشد و ن بو اظهار امیدواری کردند که مفاد این تفاهم نامه بعد از دوره هشتم نیز مورد عنایت طرفی .دارد دنبال به را کارفرمایان بیشتر اعتماد موضوع

 به درستی اجرا شود.

  توسط"کارگاهیهمکاري آموزشی با رویکرد تأسیس مراکز کارآموزي جوار کارگاهی و بینتفاهم نامه "،  آئین امضا و تبادل  در خاتمه

 تان برگزار گردید.سرئیس سازمان و مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای ا

میرزاپور از سوی سازمان به عنوان اعضای کمیته ای که در تفاهم نامه پیش بینی گردیده ضمنا آقایان مهندس باقری، مهندس شیخی و مهندس 

 معرفی شدند.

 

 

 



  
 
 
 

 دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 16: 50ساعت شروع: 

 20: 10ساعت پایان:   

 10/05/1000 تاریخ جلسه:  3 از 3صفحۀ 

 112 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 آبادی علی... یدا حسن مجتبی زاده

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

 

 مصوبات:

متر مربع به منظور  رفع مشکلات مالی مطرح و با توجه به اینکه  011حقیقی مبنی بر ارجاع یک کار با متراژ تقریبی  انمجری یکی از درخواست-1

  . یک کار در دست اجرا دارند مورد موافقت قرار نگرفت

 

صوص در خ مبنی بر بازگشایی کارتابل شرکت)که بر اساس دستورالعمل اخیر وزارت راه و شهرسازی  "شرکت افق معماری شمالغرب" درخواست  -2

و با توجه به اینکه موضوع از اداره کل راه و شهرسازی شد مطرح  مسدود گردیده است( و ارجاع چند مورد کارانطباق وضعیت شرکت های حقوقی 

 د.شواز اداره کل راه و شهرسازی پیگیری  موضوع ست، مقرر گردیداستعلام شده ولی هنوز پاسخی دریافت نگردیده ا
 

"آزمون بتن دماوند" مبنی بر اعطای نمایندگی برای شهرستان های طارم و ابهر مطرح گردید و مقرر شد با توجه به مصوبه قبلی  درخواست شرکت -3

  مصوبه مذکور عمل شود. مطابق( ، 111هیات مدیره در این خصوص )جلسه 

 

 

 

 

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.  20:10جلسه در ساعت                                                                                                                                     


