
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرهیئ ۀصورت جلس

 71:  05 ساعت شروع: 

 05:  05ساعت پایان:    

 02/50/7230تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

 03 جلسه: شمارۀ

 

9969944554پروین اعتصامی ، کد پستی : آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

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

 اصغر رسولی زهره ترابی    قادر باقری حمزه علی احمدی

 محمدیاحد  حسن مجتبی زاده یداهلل علی آبادی سعید عباسی غاجابراهیم زاد توت آ

     (14:91)تا یحیی نصیرا 

 براتی دکتر:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

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

 شوکتیمهندس قصابی، مهندس عزت: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

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

 ذیل می باشد:

 مصوبات: 

سازمان  محترم وزیر محترم، معاون وزیر و رئیسای برای نامهتقدیربابت احیای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مقرر شد  -1

 . نفر حاضر( 63رأي موافق از  4)با کشور نگارش شود مهندسی ساختمان نظام

های فنی مطروحه توسط دکتر به مسئلۀ شناسنامهو دکتر نصیرا دکتر ترابی  خانم اضافۀ رئیس سازمان،مقرر شد بازرسان به -2

. همچنین مقرر شد احکام مربوطه توسط رئیس به هیأت مدیره گزارش فرمایند 11/14/49تا نتیجه را نصیرا رسیدگی و 

 . نفر حاضر( 63رأي موافق از  4)با   سازمان صادر گردد

 . دیگرد تأکیدنامۀ مذکور در جلسات هیأت مدیره نظام بر رعایتنامۀ ادارۀ جلسات قرائت گردید و نظام -3

 . نفر حاضر( 63رأي موافق از  8)با  تصویب شد 13/14/49برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ  -9

 . آتی ارائه گردد جلسۀها تا مقرر شد نفرات پیشنهادی اعضا برای کمیسیون -1

 . هستند اعالم نمایند هادر آن عضویتمایل به که را هایی مقرر شد اعضای هیأت مدیره تا هفتۀ آتی کمیته -6

رأي موافق از  9)با  برای پرسنل سازمان تهیه شودبه صورت سالیانه های متحدالشکل نامۀ مدیر اداری قرائت و مقرر شد لباس -7

 . نفر حاضر( 63



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرهیئ ۀصورت جلس

 71:  05 ساعت شروع: 

 05:  05ساعت پایان:    

 02/50/7230تاریخ جلسه:  2صفحۀ 

 03 جلسه: شمارۀ
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 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

راه شهرداری زنجان طرح و ثبت آن به شرط تأیید مشارکتی افق آزمای سلوانا برای آزمایش ژئوتکنیک پروژۀ نامۀ شرکت بتن -9

 . نفر حاضر( 63رأي موافق از  5)با  و شهرسازی مورد موافقت قرار گرفت

رأي موافق از  63)با  طرح و مورد موافقت قرار گرفت)صندوق حامی( افزار حسابداری پاساک نرم پشتیبانیانعقاد قرارداد برای  -4

 . نفر حاضر( 63

 .نفر حاضر( 63رأي موافق از  9)با طرح و مخالفت شد منیا )مسئول دفتر ابهر( برای جذب یک کارشناس نامۀ آقای عارف -11

مقرر گردید آقای دکتر باقری های ازبیلت قرائت و الزحمۀ نقشهبرای حق)مسئول دفتر خرمدره( نامۀ آقای سلیمانی راد  -11

رأي  63)با  انجام و گزارش مربوطه را به هیأت مدیره ارائه نمایند 16/14/49تا تاریخ را های ازبیلت الزحمۀ نقشهبازبینی حق

 . نفر حاضر( 63موافق از 

 های قیدار و خرمدرهاحداث ساختمان از پرسنل فعال در برای دو نفرکاری تشویقی نامۀ مدیر شهرستان برای اعطای اضافه -12

 . نفر حاضر( 63رأي موافق از  5)با  طرح و مورد موافقت قرار گرفت

روز آتی  11مطرح و مقرر شد آقای دکتر باقری تا  "هادفاتر نمایندگی آزمایشگاه"ها در خصوص نامۀ تعدادی از آزمایشگاه -13

 .نفر حاضر( 63رأي موافق از  63)با  موضوع را بررسی و برای اتخاذ تصمیم در هیأت مدیره اعالم نظر فرمایند

 .گروه تخصصی عمران در خصوص زلزلۀ اخیر قرائت گردید کتبی گزارش -19

و همچنین های فعلی بررسی طرح و مقرر شد وضعیت سالنم نامۀ تعدادی از اعضای سازمان برای اختصاص سالن بسکتبال -11

 نفر حاضر(. 4رأی موافق از  7)با  یابدتخصیص  ماهه مدت سه ببرای بسکتبال یک سانس اختصاصی 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.  21:  21جلسه در ساعت 

  



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرهیئ ۀصورت جلس

 71:  05 ساعت شروع: 
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 شماره : ...........................

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

 پیوست : .........................

 بسمه تعالی 

 امضاي اعضاي هیأت مدیره

 فریبرز براتی قادر باقري حمزه علی احمدي

 ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی زهره ترابی

 حسن مجتبی زاده آبادي علی یداهلل عباسی سعید

  نصیرا یحیی احد محمدي

 

 


