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بنامخدا
صورتجلسه سی و ششمین ( )36جلسه هفتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
مورخ 95/06/72
مصوبات:

1ـ بند  1دستور جلسه در ارتباط با اتخاذ تصمیم درخصوص قرارداد طراحی و تجهیز اتاق سرور سازمان مطرح
و مصوب شد آقایان مهندس اکبریانراد و مهندس کریمیآنچه به کمیسیون مناقصات اضافه شده ،موضوع مجـددا
بررسی و سپس به هیأت مدیره ارائه شود.
2ـ بند  2دستور جلسه درخصوص نحوه همکاری برای موضوعات اساسی (نظارت کارگاهی ،بازرسی فنی ساخت
و کنترل نقشههای اجرایی) در برنامه عملیاتی شورای مرکزی مطرح و به اتفاق آرای حاضران موضوع به کمیسیون
مبحث دوم ارجاع و مصوب شد نظر این کمیسیون به عنوان نظر سازمان استان به شورای مرکزی اعالم گردد.
3ـ بند  4دستور جلسه درخصوص بررسی استعفای یکی از اعضای هیأت اجرایی انتخابات گروههـای تخصصـی
مطرح و پس از بحث و بررسی در این خصوص مصوب شد آقای مهندس سعیدیان جایگزین آقـای دکتـر نبـیزاده
در هیأت مذکور گردد.
4ـ نامه تعدادی از اعضای محترم هیـأت مـدیره درخصـوص شـیوهنامـه جدیـد اجـرای سـاختمان و بخشـنامه
سازندگان مطرح و پس از بحث و بررسی و ارائه پیشنهاداتی از طرف آقـای مهنـدس خطیبـی ،در ایـن خصـوص
مصوب شد کمیسیون مبحث دوم به همراه آقایان دکتر مقدم ،مهندس خطیبی و مهنـدس سـعیدیان و همکـاری
بخش حقوقی موارد را بررسی و نتیجهگیری نمایند.
 5ـ بند  5دستور جلسه درخصوص انتخاب اعضای کمیته آتشنشانی جهت تعامل با سازمان آتشنشانی تهـران
مطــرح و مصــوب شــد کمیتــهای تحــت عنــوان «کمیتــه تعامــل بــا ســازمان آتــشنشــانی» متشــکل از  4نفــر
از دبیران گروههای تخصصی عمران ،معماری ،برق و مکانیک ،آقای دکتر مقـدم بعنـوان نماینـده هیـأت رئیسـه و
افرادی که در دوره گذشته در این خصوص کار کردهاند (به عنوان کارشناس مدعو) تشکیل و موارد مربوط به ایـن
موضوع توسط این کمیته پیگیری شود.
اعضای اصلی هیأت مدیره (آقایان  /خانم  /دکتر  /مهندس)
1ـ مهندس حسین اکبریانراد

 8ـ مهندس کامبیز رضوی

15ـ مهندس رامین کرمی

22ـ دکتر علی نبیزاده

2ـ مهندس حبیباله بیطرف

9ـ دکتر مهدی روانشادنیا

11ـ مهندس سعید کروبی

23ـ مهندس جابر نصیری

3ـ دکتر حیدر جهانبخش

11ـ مهندس سیدمهدی زرگر

11ـ مهندس علی کریمیآنچه

24ـ دکتر شمس نوبخت

4ـ مهندس احمد خرم

11ـ دکتر حمزه شکیب

18ـ مهندس ایرج معزّی

25ـ مهندس سیدمحمد هاشمی

 5ـ مهندس بیژن خطیبی

12ـ مهندس محمد طاهری

19ـ دکتر محمود مقدم

 1ـ مهندس امیرحسین دزفولیان

13ـ مهندس مهیار فرنیا

21ـ مهندس فرهام مقدمراد

1ـ مهندس الهه رادمهر

14ـ مهندس حسن قربانخانی

21ـ مهندس بهمن مومنیمقدم

