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بسمهتعالي

پيوست ........................... :

اوصيكم بتقويا ...و نظم أمركم
شما را به تقوا و نظم در كارهايتان سفارش ميكنم« .حضرت علي (ع)»

(هيأت مديره دوره ششم)

از اعضای محترم هيأت مديره تقاضامند است رأس ساعت مقرر حضور يابند.

اعضاء محترم اصلي و عليالبدل هيأت مديره سازمان استان ـ بازرسان محترم سازمان استان
جنـاب آقـاي /سـركار خـانم  /دكتر  /مهندس :
فرشاد اميرخاني ،منوچهر اوليازاده ،علي تركاشوند ،اكبر تركان ،كيوان تيموري ،وحيد سمالند ،احمد صدر ،حجتاله عزيزي،
عباس عسگري ،آرش قدس حسن قربانخاني ،عليرضا جعفري ،حيدر جهانبخش ،رامين حسنيريوندي ،رضا حيدريون ،الهه
رادمهر ،سيدباقر زندهدل ،حسن كاظمي ،فرامرز گلزار غالمرضا لشگري ،محمد محمدينژاد ،جابر نصيري ،بيژن نامدار زنگنه ،سيد
مهدي هاشمي
حبيباله بيطرف ،محمدتقي تقيزاده ،حسن زياري ،ابراهيم سجاديزند ،ميرنجمالدين حكميان ،ايرج فروزنده ،شمس نوبخت
با سالم و احترام
بدينوسيله از جنابعالي دعوت ميشود كه در جلسه هيأت مديره سازمان استان كه مطابق با دستورجلسه زير برگزار خواهد گرديد حضوربهم
رسانيد .تشريففرمايي به موقع جنابعالي موجب نهايت امتنان و سپاس خواهد بود .همچنين شايسته است در صورت عدم امكان حضور در
جلسه مراتب را حداكثر تا ساعت دوازده ظهر روز تشكيل جلسه به دفتر هيأت رئيسه سازمان منعكس فرمايند .ضمنا ًسركار خانم
مهندس رادمهر و جناب آقای مهندس محمدی نژاد جهت پيش از دستور ثبتنام نمودهاند.
جلسه شماره
زمان
مكان

هجدهمين ()71
2931/21/12

روز

شنبه

تاريخ

ساعت شروع

21

مدت جلسه

دو ساعت دستور جلسه و پانزده دقيقه پيش از دستور

خيابان مهستان ،پالک  ،22طبقه چهارم ،سالن جلسات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
« برنامه جلسه »
مدت زمان

موضوع

(دقيقه)

2ـ اعالم رسميت جلسه توسط رياست سازمان

ــ

1ـ تالوت آياتي چند از كالما ...مجيد

ــ

9ـ مطالب پيش از دستور ( 1نفر)

22

 4ـ گزارش امورجاری و اقدامات انجام شده در هفته گذشته توسط رياست سازمان

5

دستور جلسه

2ـ تصميم گيری در خصوص ارائه آموزشهای اختياری مورد نياز به اعضای سازمان

12

-1تصميم گيری در خصوص نظام نامه نحوه تشکيل و اداره صندوق مشترک « نظام مهندسي ساختمان استان» ها

12

9ـ گزارش امور ارجاعي به كميسيونها و كميته ها

12

 4ـ گزارش برگزاری مجمع عمومي مورخ 31/1/8

42

5ـ گزارش پيشرفت كار اجرای ماده 99

12
سعيد غفراني
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

