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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانجلسه هیئصورت 

 11/11/77 تاریخ جلسه:                                                                                                                                                  17ساعت شروع:    

 11 شماره جلسه:                                                                                                                                            17:91  ساعت پایان:  

 

 -خوان  دکتور رهورر برا وی     -آقای دکتر اصغر رسولیی  -آقای دکتر یحیی نصیرا :  

آقای مهنودس   -آقای دکتر قادر  اقری -آقای مهندس حمزر علی احمدی -آقای دکتر سعید عباسی –آقای مهندس فریبرر  رابی 

 آقای مهندس احد محمدی   -آقای مهندس حسن مجتبی رادر  -ا راهی  رادبلت آغاج

آقای مهندس یدایه علی آ ادی 

آقوای   -حبیو  حجیوی  آقوای مهنودس    -محملد  زرگمهور : آقای مهندس 

 رامین کیامهرآقای دکتر  -علی رحمانپلر مهندس

   پیمان قصا یآقای مهندس  - یلاد عزت شلکتی آقای مهندس -مجید احمدی آقای مهندس: 

  در ابتدای جلسه ریاست سازمان گزارشی از کارهای جاری سازمان ارائه نمودند. -1

احمدی پیشنهاد کردند برگزاری همایش ها با اطالع رسانی در هیئت مدیره  حمزه علی مهندسآقای نطق پیش از دستور:    -2
نصیرا در جشنواره مطبوعات به عنوان نویسنده مقاله برترر  یحیی دکتر آقای مجتبی زاده انتخاب  حسن مهندسآقای باشد. 

 در رشته عمران را تبریک گفتند. 

نصیرا در خصوص پخش علنی جلسات هیئت مدیره به صورت ماهانه که در جهت شفاف سازی عملکررد  یحیی دکتر آقای  -3
 .گردیدرای مصوب  6فالین پخش شود که با سازمان می باشد تاکید نمودند که این جلسات به صورت آنالین یا آ

 در مورد پروژه های بزرگ و نحوه اقدام در مورد آنها بین اعضا بحث و تبادل نظر گردید.  -4

انتخابات برای تعیین اعضا کمیته آموزش از بین نفرات کاندید شده دارای صرالحیت انجرام گردیرد کره آقرای مهنردس         -5
فریدون زینعلی، مهندس حمید شعبان زاده، دکتر اصالنیان، دکتر تطهیری، دکتر نیکرومنش حرائز اکیریرت آرا شرده و بره      

 عضویت کمیته درآمدند.

بسرته   45و تفاهم نامه دیگری در سرال   44یحیی نصیرا: یک تفاهم نامه در سال  شرکت شهرکهای صنعتی: آقای دکتر  -6
مرورد بره    23مرورد   35از  49مرورد  و در سرال    22مرورد   34از  46مورد همگی و در سال  34از  45شده است. در سال 
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ه در خصروص نحروه   و در ادامر سازمان ارجاع شده است که این البته با آمار خود شرکت شهرک های صنعتی مری باشرد.   
 خدمات دهی به شرکت شهرک های صنعتی بین اعضا بحث و تبادل نظر گردید.

مصروب   حرواد  ییرمترقبره   پیش بینی شده در بودجه بخرش  تعیین ناظر جدید به جای ناظر فوت شده توسط سازمان از محل
 )اتفاق آرا(گردید.

 

 خالصه مصوبات:

 رای( 6پخش آنالین یا آفالین جلسات هیئت مدیره)-1

           هیئرت مردیره مشرخ     توسرط  و دیگر مرواردی کره    49تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص بودجه سال  -2
 )به اتفاق آرا(1349تا پایان سال  می شود

 کمیته آموزش یتعیین اعضا -3

حرواد  ییرمترقبره)اتفاق    پیش بینی شده در بودجه بخش تعیین ناظر جدید به جای ناظر فوت شده توسط سازمان از محل -4
 آرا(


