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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانصورت جلسه هیئ

 30/11 ساعت شروع: 

 45/14ساعت پایان:      

 02/03/98تاریخ جلسه:  

 34 شماره جلسه:

 

   :/دکتر، مهندسخانم ان وآقای ،اعضاي اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه

سولی    -ترابی زهره -براتی فریبرز -قادر باقری -حمزه علی احمدی صغر ر سی    -ابراهیم زادتوت آغاج -ا صیر  یحیی -سعید عبا  –ا ن

   احد محمدی -حسن مجتبی زاده -علی آبادی ...ادی

 - : اعضاي اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه

 -: جلسهاعضاي علی البدل هیئت مدیره حاضر در 

 مجید احمدی -عزت شوکتی -قصابی ان مهندسینآقای : بازرسان سازمان

 سی و چهارمین جلسه هیات مدیره برگزار و موارد ذیل مصوب گردید:

 رای( 10تمدید شود. )ماهه  2به صورت سازمان مقرر شد قرارداد پرسنل  -1

 رای( 9تمدید گردد. ) 98سال درصد افزایش برای 26نظامیار با برنامه مقرر شد قرارداد پشتیبانی  -2

ساختمان خرمدره( و             -3 سئول  سئول کمیته(، براتی)م سین محمدی)م شکل از آقایان مهند ساختمان مت شد کمیته  مقرر 

 رای( 10د. )نمه دهابه کار خود اد قصابیو مهندس دکترها عباسی)مسئول ساختمان قیدار(، باقری و رحمانپور 

 ند.نظام مهندسی کشور معرفی شو بعنوان رابط سازمان با هیئت عمومید عباسی راء دکتر سعیآبه اتفاق  -4

مقرر شد اعضای هیئت مدیره بشرح زیر جهت عضویت در جلسات گروه های تخصصی و کمیسیون های اجالس بیست             -5

 معرفی شوند: دومو 

 براتیفریبرز مهندس    مکانیک تخصصی گروهمهندس احد محمدی                        معماری تخصصی گروه

 گروه تخصصی عمران      دکتر قادر باقری یاحمد حمزه علی مهندس   نقشه برداری تخصصی گروه

 توت آغاجابراهیم زاد مهندس   شهرسازی تخصصی گروه              علی آبادییداهلل مهندس     گروه تخصصی برق

    عباسیسعید  دکتر       ترافیک تخصصی گروه

 

 باقریقادر دکتر    آزمون و انتشارات کمیسیون آموزش، پژوهش،

 عباسیسعید دکتر    بانک، بیمه، بازرسی فنی و مالیات کمیسیون

 احمدی حمزه علی مهندس   نظام فنی و اجرایی کنترلی کمیسیون

 براتیفریبرز مهندس   انرژی، استاندارد و مصالح و محیط زیست کمیسیون

 رسولیاصغر  دکتر  27حقوقی و لوایح و شیوه نامه و کارشناسی ماده  کمیسیون

 توت اغاج ابراهیم زاد مهندس  کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و پایش اخالق حرفه ای

 محمدیاحد مهندس    ن خدمات مهندسی و اشتغالکمیسیو



  

4515799669آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        33774900فاکس :       33772210تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

شنبه و          -6 سه  شنبه،  سات هیئت مدیره بترتیب اولویت یک شد روزهای جل ساعت    مقرر  شنبه) (  12پنج

 باشد. )به اتفاق آراء(

 ادامه یابد. 45/14مقرر شد جلسه تا ساعت با توجه با اتمام وقت جلسه  -7

 رای( 10) .مقرر شد درخواست آقای مهندس خطیبی مطابق روال گذشته صورت پذیرد -8

 با درخواست آقای مهندس مرتضی محرر مخالفت شد. -9

به سازمان نظام مهندسی ساختمان     کارکرد ایشان  با درخواست آقای مهندس عسگری گیلوایی موافقت شد و مقرر شد      -10

 استان تهران نیز اعالم گردد.

تصویب و عملیاتی    رر شد در هیئت چهارنفره نیز طرح، درخواست آقای مهندس داداشی مطرح و به تصویب رسید و مق      -11

 شود.

ست دفتر نمایندگی ابه  -12 شد. با توجه به اینکه افزایش صالحیت در اختیار        ر درخوا سپین مطرح  شگاه کا در خصوص آزمای

 هیئت مدیره نیست، مخالفت شد.

متر  26/557مقرر شد درخواست آقای رادنیا و شرکاء مشابه مصوبه قبلی محاسبه گردد و متراژ محاسباتی حق سازمان           -13

 .مربع در نظر گرفته شود

درخواستتت انجمن خیرین مستتکن ستتاز مطرح و موافقت شتتد. مقرر شتتد با توجه به استتتعالم صتتورت گرفته از راه و     -14

 شهرسازی تا زمان دریافت پاسخ ایشان تخفیف اعمال نگردد.

صورت گرفته از        -15 ستعالم  ضا محمودی مطرح و مقرر گردید با توجه به ا صوص آقای ر نامه دفتر نمایندگی خرمدره در خ

 هرسازی تا زمان دریافت پاسخ، مراتب انجام نشود.راه و ش

شد            -16 شمی و فیروزمند مطرح و مصوب  ست پرداخت حق الزحمه کنترل نقشه توسط مهندسین ها   مقرر گردیدو درخوا

 با سازوکار جدید انجام شود. بعد از این 

 نامه جمعی از دفاتر و کارفرمایان در خصوص واحد نظارت قرائت شد. -17

 قرائت شد و با آن مخالفت گردید. 204نامه دفتر فنی   -18

 مورخ صتتورتجلستته  مفاد تایید به عنایت با و شتتد قرائت مرکزی شتتورای 1/3/98 مورخ م ش/د/11626 شتتماره نامه -19

سط  مدیره هیئت 19/2/1398 صوبات  به عمل ضمن  گردید مقرر مرکزی، شورای  تو سه    م  19/2/1398 مورخ صورتجل

 انجام شود.  رسولی دکتر آقای توسط سازمان مکاتباتکلیه  امضای اجرایی، نامه آیین 74 ماده وفق مدیره هیئت

 
 

 

    

 

 

 


