
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  00ساعت پایان:    

 1398/ 09 / 02 تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

 (العاده)فوق  61 جلسه: شمارۀ

 

    مدیره:امضای اعضای هیأت 

 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

 اصغر رسولی (17:20)از  زهره ترابی فریبرز براتی (17:15)از  قادر باقری حمزه علی احمدی

 احد محمدی حسن مجتبی زاده یداهلل علی آبادی عباسی سعید (18:20)از ابراهیم زاد توت آغاج 

     (17:15)از یحیی نصیرا 

 ---:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

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

 مهندس احمدی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

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

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

 مصوبات: 

نامۀ تعدادی از اعضای سازمان برای افزایش نظارت بر دفاتر قرائت و مقرر شد موضوع به کمیتۀ دفاتر ارجاع شود. کمیتۀ مذکور  -1

 .رش را به هیأت مدیره ارائه نمایدظرف دو ماه آینده گزا

  .ظرفیت خود قرائت و مخالفت گردید متر مربعی افزون بر 1300برای ارجاع کار  یکی از اعضانامۀ  -2

  .فضای نگهبانی توسط مهندس عمران طرح و مخالفت شدمعماری برای طراحی و نظارت  یکی از اعضادرخواست  -3

. در صورت تجاوز از سقف بودجه موافقت شدمیلیون ریال برای تعمیر موتورخانۀ سازمان مشروط به عدم  250کرد با هزینه -4

 .تجاوز از این سقف موضوع مجدداً در هیأت مدیره طرح گردد



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  00ساعت پایان:    

 1398/ 09 / 02 تاریخ جلسه:  2صفحۀ 

 (العاده)فوق  61 جلسه: شمارۀ

 

    مدیره:امضای اعضای هیأت 

 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

باشند: به عضویت کمیتۀ ساختمان انتخاب گردیدند. اعضای کمیتۀ ساختمان به شرح زیر می زادهمجتبی مهندسآقای  -5

 .آغاجتوت مهندسو  زادهمجتبی مهندسو  براتی دکتر، قصابی مهندس، مهندس محمديآقایان 

 .به عنوان نمایندۀ هیأت مدیره در کمیتۀ آموزش انتخاب گردیدند باقري دکترآقای  -6

 .ها انتخاب شدندآزمایشگاهکمیتۀ به عنوان اعضای  )رئیس گروه تخصصی عمران(بزرگمهر مهندسو  باقري دکترآقایان  -7

ای به هیأت مدیره ارائه برنامهتا هفتۀ آتی بزرگداشت روز مهندس  رایهیأت رئیسه در چارچوب بودجۀ سازمان بمقرر گردید  -8

 .نماید

 د.در کارگروه مجریان انتخاب گردیدنبرای عضویت  مهندس محمديآقای  -9

و مقرر گردید که همکاران  برای عضویت در کمیتۀ دفاتر انتخاب گردیدند احمدي علیحمزه مهندسو  باقري کترد آقای  -10

  .را خود انتخاب نمایندکمیته 

اطی انتخاب و کمیتۀ انضب بندی مشاغلبرای عضویت در کمیتۀ طبقه آباديمهندس علیو  آغاجتوتمهندس آقای  -11

 .گردیدند

 .برای عضویت در کارگروه تفکیک انتخاب گردیدند احمدي و دکتر عباسیمهندس آقای  -12

 .برای عضویت در کمیتۀ شهرستانها انتخاب گردیدند دکتر براتیآقای  -13

 .برای عضویت در کمیتۀ حل اختالف انتخاب گردیدند مهندس محمدي آقای  -14

 .انتخاب گردیدند نظام پیشنهاداتبرای عضویت در کمیتۀ  آباديمهندس علیآقای  -15



  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  00ساعت پایان:    

 1398/ 09 / 02 تاریخ جلسه:  3صفحۀ 

 (العاده)فوق  61 جلسه: شمارۀ

 

    مدیره:امضای اعضای هیأت 

 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

 .برای عضویت در کمیتۀ طرح و برنامه انتخاب گردیدند آغاجمهندس توتو  آباديمهندس علی انآقای -16

 

 با صلواتی خاتمه یافت.  19:  00جلسه در ساعت 

 

 

 


