صفحه  1از 2

بنامخدا
صورتجلسه چهل و هشتمین ( )48جلسه هفتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 95/14/44
مصوبات:

1ـ بند  1دستور جلسه درخصوص گزارش عملکرد شورای رسانه توسط دبیر شـورای رسـانه طرـر و گـزارش
طذکور ارائه و طقرر گردید جهت بهبود عملکرد رسانه در سازطان ،هیأت رئیسه نسـبت بـه بررسـق د یـد ا ـدا و
پیشنهاد اصال ساختار و سیاستهای رسانهای سازطان را به هیأت طدیره ارائه نماید 42( .رأی طوافد)
4ـ بند  4دستور جلسه درخصوص پیشنهاد کمیسیون طر و برناطه درخصوص تفویض اختیار بند  44طاده 37
آیین ناطه اجرایق (عزل و نصب کارکنان سازطان) طرر و طوارد ذیل طصوب گردید:
ـ در خصوص کارکنان ،کارشناسان وکارطندان ،استخدا وعزل ونصب براساس آئین ناطه اداری واسـتخداطق
ورعایت شرائط احراز طندرج در ساختار سازطانق به رئیس سازطان تفویض طیشود 11( .رأی طوافد)
ـ در خصوص طعاونان ،طدیران و روسا استخدا وعزل ونصب با رعایـت شـرائط احـراز در سـاختار سـازطانق
وطق طراحل طندرج در ساختار سازطانق به هیأت رئیسه سازطان تفویض طیگردد.
تبصره :در صورتیکه طعاونان ،طدیران و روسا شرائط احراز ساختار سازطانق را نداشته باشد ولـق در طـدت
زطان طحدودی احراز شرائط فوق برای ایشان اطکانپذیر باشد هیأت رئیسه سازطان طق تواند فرد طورد نظر
را بعنوان سرپرست در پست طربوطه نصب نماید.طدت زطان سرپرستق حداکثر سه طاه بوده و هیأت رئیسه
سازطان طوظف به انتصاب فرد واجد شرائط طیباشد 12( .رأی طوافد)
7ـ بند  7دستور جلسه درخصوص بررسق نظا ناطه نحوه تشـکیل و اداره دفـاتر نماینـدگق ابالغـق از شـورای
طرکزی طرر و باتوجه به طهیا نبودن شرایط اجرای نظاطناطه ابالغق طقرر گردید انتخابات رؤسای دفاتر نمایندگق
تا رفع ابهاطات طوجود به تعوید افتد 44( .رای طوافد)
2ـ بند  2دستور جلسه درخصوص اتخاذ تصمیم درخصوص عوارض تغییر کاربری دفتر شمال طرر و با عنایت
به ناطه شماره  111/51/42134طورخ  51/13/11شهرداری طنرقه  7و فیش عوارض پیوست آن با پرداخت طبلـ
عوارض پس از اخذ تخفیف تا سقف طبل نه طیلیارد ریال طوافقت گردید 15( .رای طوافد)
اعضای اصلق هیأت طدیره (آ ایان  /خانم  /دکتر  /طهندس)
1ـ طهندس حسین اکبریانراد

 8ـ طهندس کاطبیز رضوی

11ـ طهندس راطین کرطق

44ـ دکتر علق نبقزاده

4ـ طهندس حبیباله بیررف

5ـ دکتر طهدی روانشادنیا

11ـ طهندس سعید کروبق

47ـ طهندس جابر نصیری

7ـ دکتر حیدر جهانبخش

11ـ طهندس سیدطهدی زرگر

13ـ طهندس علق کریمقآنچه

42ـ دکتر شمس نوبخت

2ـ طهندس احمد خر

11ـ دکتر حمزه شکیب

18ـ طهندس ایرج طعزّی

41ـ طهندس سیدطحمد هاشمق

 1ـ طهندس بیژن خریبق

14ـ طهندس طحمد طاهری

15ـ دکتر طحمود طقد

 1ـ طهندس اطیرحسین دزفولیان

17ـ طهندس طهیار فرنیا

41ـ طهندس فرها طقد راد

3ـ طهندس الهه رادطهر

12ـ طهندس حسن ربانخانق

41ـ طهندس بهمن طوطنقطقد

