
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  25ساعت پایان:    

 1398/ 10 / 28 تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

 العاده()فوق 73 جلسه: شمارۀ
 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی سعید عباسی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 

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

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

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی

 :دکتر، مهندس /آقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 زهره ترابی فریبرز براتی (17:15)از  قادر باقری حمزه علی احمدی

 (17:40)از  آبادییداهلل علی  سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده

 :    غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

  ،  مهندس بزرگمهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس قصابی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

در ابتدای جلسه پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و 

موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستورجلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح 

 ذیل می باشد:

 مصوبات:

 .شد موافقتو خودشان مطرح تحت تکفل فرزند دوسالۀ درخواست آقای رضا بیات برای اعمال تخفیف مجری برای  -1

 .یار مطرح و به کمیتۀ انفورماتیک ارجاع شدسازی منوی آب و فاضالب و گاز فشار قوی در سامانۀ نظامموضوع فعال -2

 .مهندس محمدی ارجاع گردید و به نماینده هیات مدیره آقای های دریافتی از انجمن صنفی مهندسان مجری قرائتنامه -3

برای برگزاری دورۀ آموزشی در اختیار انجمن مهندسان مجری گذاشته  بدون اخذ هزینه مقرر شد سالن همایشات سازمان -4

هدۀ سازمان خواهد بود. بحث استفاده از دورۀ برگزار شده برای تمدید و ارتقاء برای بررسی . پذیرایی میان وعده بر عشود

  .گرددمیبیشتر به کمیتۀ آموزش ارجاع 
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در بافت فرسوده مطرح های واقع برای کل ساختماننامۀ مدیر کل محترم راه و شهرسازی برای استفاده از خدمات مجریان  -5

  .مقرر شد عملیاتی گرددن تقدیر از ایشان، مضو 

  هیأت چهار نفره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. پیشنهادیهای جدید تعرفه -6

و اعضای غیر موظف  محمدي مهندس آقایو  ترابی دکتر خانماعضای غیر موظف کمیسیون تخصصی معماری  -7

ها اعضای غیر در باقی کمیسیونتعیین گردیدند.  بزرگمهر مهندسو  نصیرا دکترکمیسیون تخصصی عمران آقایان 

  .د بودالبدل هیأت مدیره خواهنموظف، اعضای اصلی و علی

با صلواتی خاتمه یافت.  19:  25جلسه در ساعت   


