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 ت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجانجلسه هیئصورت 

 20/72/71 تاریخ جلسه:                                                                                                                                                  71ساعت شروع:    

 8 شماره جلسه:                                                                                                                                            77:54  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

آقای دکتور   -حبیب حالجیندس آقای مه -محملد  زرگمهر: آقای مهندس 

 رامین کیامهر

   پیمان قصا ی: آقای مهندس 

نصیرا ریاست سازمان ارائه گردید. ایشان بیان آقای دکتر یحیی  در ابتدای جلسه گزارش کارها و جلسات انجام شده توسط -1
عمرانی و شهرردار و مهدیرکر راه و شررسهازی و ... جرهت     جلسه در وزارت مسکن به همراه استاندار و معاون داشتند که 

. بهه همهین   تشهکیر گردیهد  ضا بتوانند از آن استفاده نماینهد  جذب بودجه احیاء بافترای فرسوده مستقیماً به سازمان که اع
تا صالحیت های توسعه گری، تسریر گری و کهارگزاری   تشکیر شددر سازمان  4/11/79منظور جلسه ای هم سه شنبه 

مصوب گردید کمیته نما پس از تصویب در هیئت . برگزار گردیدجلسه نما و منظر شرری  97/7/79ببین شوند. پنج شنبه ت
 اجرایی گردد. 5مدیره نظام مرندسی و تایید کمیسیون ماده 

دادند.  مجتبی زاده گزارشی از جلسه شورای مرکزی با وزیر راه و شررسازی ارائهحسن مرندس آقای نطق پیش از دستور:  -9
تعرفه استانی و  در مورد صحبت گردید.مرندس اکبر بررامی آقای جایگزینی عضو علی البدل عمران به جای در خصوص 

به راه و شررسهازی مهنعکس    نامه موضوع 4اینکه باید از کانال خود پی گیری شود تا قانونی باشد و اینکه قبالً حداقر با 
در ادامهه  یس سازمان و اینکه وظیفه اجرای مصوبات هیئهت مهدیره را دارنهد.    تاکید بر وظایف رئ شده است صحبت کردند

جلسه نما و منظر کار خوبی بوده و باید حضور سازمان پررنگ تر شهود.   اشاره داشتند که احمدیحمزه علی مرندس  آقای
شهوند و درخواسهت خریهد     مصوبات دوره های قبر به تدریج مطالعه و پیاده می نیز اظرار داشتند نصیرایحیی دکتر آقای 

اعضایی که می خواهنهد دفتهر تاسهیس کننهد و جدیهد      هم در خصوص  ترابیزهره دکتر خانم خودرو برای سازمان دادند. 
 . توضیحاتی ارائه کردند هستند چون امکان تاسیس دفتر وجود ندارد کار ارجاع نمی شود
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تا نظرش در تمامی  شدندحسابرس رسمی از استفاده  خواستار  مجتبی زادهحسن مرندس آقای در ابتدا حسابرس سازمان:  -3
چهون   علی آبادی هم در ادامه بیان داشتند یداله مرندسآقای مراجع قابر قبول باشد. حسابرس رسمی حقیقی برتر است. 

هم عنوان  یباقرقادر دکتر آقای در دوره گذار از هفتم به هشتم هستیم برتر است سریعتر اقدام شود و پرسنلی جذب شود. 
ابهراهیم   مرندسآقای چون نزدیک آخر سال حسابرس می آوریم برتر است اینرا را یک کاسه کنیم و واحد بشوند.  کردند

در ادامهه اعضها بهه    . بیان داشتند امورمالی وضع جالبی ندارد و باید تقویت شود توت آغاج صحبت هایی در مورد اینکه زاد
 بحث و تبادل نظر پرداختند.

تا جلسه بعهد اعضها واجهد     مقرر گردیدشدند. انتخاب عضو هیئت مدیره در کمیته آموزش به عنوان باقری قادر کتر دآقای  -4
 شرایط به ایشان با رزومه پیشنراد داده شوند و در جلسه بعد اعضا کمیته مشخص شوند.

دکتهر  آقهای   با مسهئولیت عضو کمیته آزمایشگاهرا به عنوان باقری قادر دکتر آقای رسولی و اصغر دکتر آقای  ابه اتفاق آر -5
 .انتخاب شوندعضو دیگر کمیته از گروه تخصصی عمران مقرر گردید . به اتفاق آرا انتخاب شدند رسولیاصغر 

پس از بحث و بررسی  را نمودند کهپژو پارس برای سازمان خودرو ریاست سازمان درخواست خرید آقای دکتر یحیی نصیرا  -6
 مطرح گردد.مجمع عمومی اعضا مصوب گردید این موضوع در 

پیمانکار ساختمان قرارداد سه ماه مقرر گردید رسولی ارائه شد. به اتفاق آرا اصغر دکتر آقای گزارش کمیته ساختمان توسط  -9
 .گرددباشگاه مرندسین تمدید 

 حقیقی با دوره های حسابرسی معین تصویب شد.حسابرس موضوع تعیین به اتفاق آرا  -1

 شدند.انتخاب عضو هیئت مدیره در کمیته اداری مالی به عنوان مجتبی زاده حسن مرندس آقای رای  11با  -9

 شدند.انتخاب عضو هیئت مدیره در کمیته آموزش به عنوان باقری قادر دکتر آقای رای  7با  -3

اعضا هیئت مدیره درکمیته آزمایشگاه ها به ریاست به عنوان رسولی دکتر اصغر  آقایباقری و  قادر دکترآقای به اتفاق آرا  -4
 مقرر گردید یک نفر هم از گروه تخصصی عمران عضو کمیته شوند.شدند و  انتخاب رسولیاصغر دکتر آقای 

 .به تصویب رسیددر مجمع  طرح جرت برای سازمانخرید خودرو موضوع رای  8با  -5

 .گرددسه ماه تمدید به مدت مرندسین  خدماتی رفاهیپیمانکار ساختمان  قراردادمقرر گردید به اتفاق آرا  -6


