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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانجلسه هیئصورت 

 32/11/77 تاریخ جلسه:                                                                                                                                                  17ساعت شروع:    

 13 شماره جلسه:                                                                                                                                            17:21  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 -آقای مهندس یدایه علی آ ادی -ا راهی  رادبلت آغاج

   پیمان قصا یآقای مهندس  - جلاد عزت شلکتی آقای مهندس: 

 شد. قرائت براتیفریبرز مهندس آقای مصوبات هفته های قبل توسط  -1

 بررسای راردد     جزئیاات پشاش عماومی جل اات     پیشنهاد نمودند  احمدی حمزه علی مهندسآقای نطق پیش از دستور:  -2
رار ه ه اتند    شاش  مهاارت فنای در  کاررران  عباسی مطرح کردندسعید دکتر آقای  شهرستان ها بازنگری رردد.رابطین 

 اضافه رردند.هم  انسنگ کاردرخواست می رردد 

 نامه های  ارده: -3

زهاره  دکتر  خانم مجتبی زاده   ح ن مهندسآقای  معرفی شدند   22ماده  در کمی یون کارشناس نمایندران هیئت مدیره    
دارناد زز  باه    کارشناسان را قرارداد بیمه لغو درخواست 22ند. هیئت مدیره کارشناسان ماده موافق انتشاب شد رای  9با ترابی 

 شد. رای مصوب  2با  ه مصوبه هیائت مدیره اجرا رردیده. ذکر است این بیمه طبق درخواست کارشناسان   بنا ب

 در رردیاد ب مقارر  رای مصاو  9توسط کمیته مالی اداری پیشنهاد شد   با  99تعرفه سال   ±% 22سررسید با  یتبلیغاتصفحات 
 کند استفاده شود. پیشنهادمبلغ بیشتری  فردی کهشرایط یک ان 

عضاو  در صایین قلعاه باه اتفاار آرا مقارر شاد از      ( مهندس  اعظی  آقای پیش آمده برای ناظر ساختمان )در مورد حادثه 
 تهیه   تصمیم ریری شود. ی هیئت مدیره رزارشیجل ه بعد در مقرر رردیدحمایت زز  به عمل آید    سازمان

پر نده های حقوقی اعضای هیئت مدیره کاه در دفااا از مناافا ساازمان      پی ریری حقوقی    کالت مربوط بههزینه های  -4
 اتفار آرا مصوب شد.به  انجا  این امور ریال جهت 422.222.222 سقف با تشصیص انجا  رردید

جهات تار ی     ریال جهت کمک به همایش کیفیت در فضاهای معمااری   شاهری دانشاگاه زنجاان     122.222.222مبلغ  -5
 ب شد.مقررات ملی ساختمان به اتفار آرا مصو
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بد ن حق  آیین نامه اجرایی 22ماده  طبق در جل ات هیئت مدیره  طریق پیامک   دعوت آنها از علی البدل یاعضاحضور  -9
  .رای مصوب شد 9با  جل ه

 مقرر شد ح اب های بانک آینده ب ته   به بانک رفاه منتقل شوند.  -2

 
 خالصه اهم مصوبات:

 9)22ترابی به عنوان نمایندران سازمان در جل اات مااده   زهره دکتر خانم مجتبی زاده    ح ن مهندسآقای معرفی  -1
 رای( 2رای(   لغو بیمه آنها به درخواست خودشان )

 رای( 9% تغییر)±22سال با قیمت تبلیغات سررسید مانند پار -2

ریال جهت هزینه های پیگیری حقوقی   حق  کالت پر نده های مربوط به مناافا ساازمان کاه     422.222.222سقف  -3
 برای اعضا هیئت مدیره پیش آمده است)اتفار آرا(

 ریال کمک به همایش معماری دانشگاه زنجان)اتفار آرا(  122.222.222مبلغ  -4

 رای( 9دعوت از اعضا علی البدل) -5

 


