صفحه  1از 2

بنامخدا
صورتجلسه شصت و یکمین ( )11جلسه هفتمین دوره هیأت مدیره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 91/22/22

مصوبات:
1ـ بند  1دستور جلسه با موضوع بررسی وضعیت ارجاع برق اماکن مطرح و مقرر گردید موضوو ات بورق امواکن و آبفوا بوه
گروههای تخصصی مربوطه و کمیسیون مبحث دوم ارجاع تا مشوالتت بررسوی و راهالارهوای پیشونهادی در جلسوه موور
 61/20/11جهت بررسی در هیات مدیره مطرح شود.همچنین مقرر گردید موضو ات استرداد وجه برق اماکن جهت بررسی
و اقدام به کمیته سه نفره (حل اختتف برق اماکن) ارجاع گردد ( .به اتفاق آرا )
2ـ بند  0دستور جلسه با موضوع درخواست حمایت مادی از کتاب مدیران جمهوری استمی ایران مطرح و مقرر گردید
اسامی ا ضای هیات مدیره ادوار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در کتاب مذکور درج و موضوع جهت
حمایت مادی به کمیسیون آموزش و پژوهش ارجاع گردد 11 ( .رای موافق )
3ـ بند  4دستور جلسه با موضوع درخواست بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص انتخاب دستگاه
نظارت مطرح و مقرر گردید در صورت تایید امنیتی بودن موضوع توسط باالترین مقام دستگاه مذکور (وزیر محترم دفاع)
پروژه از طریق سازمان انجام گردد 11 ( .نفر موافق )

ا ضای اصلی هیأت مدیره (آقایان  /خانم  /دکتر  /مهندس)
1و مهندس حسین اکبریانراد

 1و مهندس کامبیز رضوی

11و مهندس رامین کرمی

00و دکتر لی نبیزاده

0و مهندس حبیباله بیطرف

6و دکتر مهدی روانشادنیا

11و مهندس سعید کروبی

02و مهندس جابر نصیری

2و دکتر حیدر جهانبخش

12و مهندس سیدمهدی زرگر

11و مهندس لی کریمیآنچه

04و دکتر شمس نوبخت

4و مهندس احمد خرم

11و دکتر حمزه شالیب

11و مهندس ایرج معزّی

01و مهندس سیدمحمد هاشمی

 1و مهندس بیژن خطیبی

10و مهندس محمد طاهری

16و دکتر محمود مقدم

 1و مهندس امیرحسین دزفولیان

12و مهندس مهیار فرنیا

02و مهندس فرهام مقدمراد

1و مهندس الهه رادمهر

14و مهندس حسن قربانخانی

01و مهندس بهمن مومنیمقدم

