صفحه  1از 2

بنامخدا
صورتجلسه پنجاه و پنجمین ( )55جلسه هفتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 95/11/03
مصوبات:

1ـ موضوع چاپ سررسید سازمان به درخواست آقای مهندس طاهری مطرح و بـه افاـاآ آرا در دسـ ور ه ـه
هاری قرار گرفت و مصوب شد برای سال  1931سررسید سازمان چاپ نگردد( .به افااآ آرای حاضران)
2ـ بند  1دس ور ه ه درخصوص بررسی نظامنامه فهیه و صدور شناسنامه فنی م کـی مطـرح و آقـای دک ـر
روانشادنیا در این خصوص فوضیحافی ارائه نمودند .پس از بحث و بررسی در این خصوص موضـوع بـا اصـتحافی (
پیوست ) به فصویب رسید 11( .رأی موافق از  22نار حاضران)
9ـ به افااآ آرای حاضران بند  4دس ور ه ه با موضوع نحوه ارهاع نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی به های
بند  2مطرح و پس از بحث و بررسی در این خصوص پیشنهاد کمی یون مبحث دوم مقررات م ی مبنی بر فغییر
فرمول ارهاع به اشخاص حقیقی و حقوقی با اعمال اصتحافی به فصویب رسید ( پیوست )و مقرر گردید شیوهنامه
مورد بحث از اب دای سال  1931اهرایی گردد 12( .رأی موافق از  11نار حاضران)
4ـ موضوع رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری درخصوص ارهاع کار مطـرح و مصـوب شـد هیـئت رئی ـه
سازمان فا سقف مب غ  022می یون فومان و با رعایت صرفه و صتح سازمان با اس خدام وکیل مجرب در برگرداندن
رأی دیوان عدالت اداری درخصوص ارهاع کار نظارت اقدام نماید 11( .رأی موافق از  11نار حاضران)

اعضای اص ی هیئت مدیره (آقایان  /خانم  /دک ر  /مهندس)
1ـ مهندس ح ین اکبریانراد

 8ـ مهندس کامبیز رضوی

10ـ مهندس رامین کرمی

22ـ دک ر ع ی نبیزاده

2ـ مهندس حبیباله بیطرف

3ـ دک ر مهدی روانشادنیا

11ـ مهندس سعید کروبی

29ـ مهندس هابر نصیری

9ـ دک ر حیدر ههانبخش

12ـ مهندس سیدمهدی زرگر

11ـ مهندس ع ی کریمیآنچه

24ـ دک ر شمس نوبخت

4ـ مهندس احمد خرم

11ـ دک ر حمزه شکیب

18ـ مهندس ایرج معزّی

20ـ مهندس سیدمحمد هاشمی

 0ـ مهندس بیژن خطیبی

12ـ مهندس محمد طاهری

13ـ دک ر محمود مقدم

 1ـ مهندس امیرح ین دزفولیان

19ـ مهندس مهیار فرنیا

22ـ مهندس فرهام مقدمراد

1ـ مهندس الهه رادمهر

14ـ مهندس ح ن قربانخانی

21ـ مهندس بهمن مومنیمقدم

