صفحه  1از 2

بنامخدا
صورتجلسه پنجاهمین ( )05جلسه هفتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 90/15/11
مصوبات:

1ـ موضوع مطروحه توسط آقای مهنـس اـایری خصوصـوا مات ـا رـر اصزو ا ـطوخ مطـر و رـا  11صأی
از  52نفر حاضران مصوب شس خص خستوص جلسه جاصی قراص گ رخ .پـ از رثـو و ررصسـر خص اخـو وصـوا مقـرص
گرخخس:
1ـ1ـ رسیر مات اتر اصزو ا طوخ از سال  1911تا  1911و جرائم متعلقه را اوذ حساکثری تخف فا رـه م ـطان
 %11از صخخف مازاخ سنواتر پرخاوت گرخخ 59( .صأی موا ق)
1ـ 5ـ مقرص شس گطاصو صلر مات ا رر اصزو ا طوخ رـه اخاص مات ـاتر اصائـه و م لـب مررواـه پرخاوـت گـرخخ.
( 59صأی موا ق)
5ـ رنس  1خستوص جلسه خصوصوا ررصسر ار اخجاخ کاصنامه حر های ررای اعضای حق قر و حقوقر سازمان خص
صشته یای یفتگانه موصخ رثو و ررصسر قراص گر ت و راتوجه ره پ شنهاخ مطر شـس مقـرص گرخخـس خص مرحلـه اول
صر اً ااالعا منسصج خص پروانه اشتغال ره کاص خص ساخت قراص گ رخ و موضوع کاصنامه حر های جهت ررصسر و اصائـه
پ شنهاخ ره گرو یای تخصصر و کم س ونها مررواه اصجاع گرخخ و کم س ون ار و ررنامه تا پاخـان سـال جـاصی
راتوجه ره پ شنهاخا اصائه شس ار اخجاخ کاصنامه حر های صا ته ه و ره ی أ مسخر اصائه نماخس 11( .صأی موا ق)
9ـ رنس  5خستوص جلسه خصوصوا اخجاخ شناسنامه نر و ملکر اتکترون کر مطر و را عناخت ره وظ فه قـانونر
سازمان خصوصوا صسوص شناسنامه نر و ملکر و راتوجه ره اخنکه شناسنامه نر و ملکر از حقـو رهـر رـرخاصان
روخ و جطخ ا نر و اجراخر ساوتمان صا ررای رهر ررخاصان شر مرخیس مقـرص گرخخـس صـسوص شناسـنامه نـر و
ملکر ره صوص اتکترون کر جهت ررصسر و اعالم نظر ره کم س ون م ثو خوم اصجاع گرخخ تا ظرف مـس خکمـا
مجسخاً جهت ار ره ی أ مسخر اصائه گرخخ 51( .صأی موا ق)
1ـ راتوجه ره ررگطاصی نورت اول مجمع عمومر خص صوز شن ه موصخ  12/11/52خص ساعت  12مصوب شس جلسـه
یفته آخنس ی أ مسخر ساعت  19اتر  12ررگطاص گرخخ 59( .صأی موا ق)
اعضای اصلر ی أ مسخر (آقاخان  /وانم  /خکتر  /مهنس )
1ـ مهنس

حس و اک رخانصاخ

 8ـ مهنس

کام ط صضوی

12ـ مهنس

صام و کرمر

5ـ مهنس

ح باته ر طرف

1ـ خکتر مهسی صوانشاخن ا

11ـ مهنس

سع س کرورر

59ـ مهنس

11ـ مهنس

علر کرخمرآنچه

51ـ خکتر شم

18ـ مهنس

اخرج معطّی

9ـ خکتر ح سص جهانرخش
1ـ مهنس

احمس ورم

 2ـ مهنس

ر ژن وط ر

11ـ مهنس

س سمهسی زصگر

11ـ خکتر حمط شک ب
15ـ مهنس

مثمس اایری

11ـ خکتر مثموخ مقسم

 1ـ مهنس

ام رحس و خز وت ان

19ـ مهنس

مه اص رن ا

51ـ مهنس

ریام مقسمصاخ

1ـ مهنس

اتهه صاخمهر

11ـ مهنس

حسو قررانخانر

51ـ مهنس

رهمو مومنرمقسم

55ـ خکتر علر ن رزاخ

52ـ مهنس

جارر نص ری
نورخت

س سمثمس یاشمر

