صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات وًد ي یکمیه ( )11جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 16/19/91

مصًبات:
 -1بزاساس تذکز ومایىذٌ ادارٌ کل راٌ يشُزسلاس ي بلا وظلز ي را اعضلا محتلز َیلات ملذیزٌ مًضلً واملٍ شلمارٌ
/96/4040/49184ص -مًرخ  96/10/4ادارٌ ک راٌ ي شُزساس در خصًص َشتاد ي َفتمیه جلسٍ َیات مذیزٌ مًرخ
 96/09/11در دستًر کار جلسٍ لزار گزفت (بٍ اتفاق آرا) ي پس اس بحث ي بزرسی مًارد ،جلسٍ  96/09/11کٍ در اوطباق بلا
مفاد وظا وامٍ داخلی وحًٌ ادارٌ جلسات َیات مذیزٌ ي مًارد لاوًوی بًیژٌ مادٌ  72آییه وامٍ اجزایی تشکی گزدیذٌ اسلت
رسمیت داشتٍ ي مصًبات آن بٍ لًت خًد بالی ي مًرد تاییذ اعضا محتز َیات ملذیزٌ ملیباشلذ16 ( .را مًافلك اس 22
وفز حاضز )

اعضا اصلی َیأت مذیزٌ (آلایان  /خاوم  /دکتز  /مُىذس)
1ل مُىذس حسیه اکبزیانراد

 8ل مُىذس کامبیش رضً

15ل مُىذس رامیه کزمی

22ل دکتز علی وبیسادٌ

2ل مُىذس حبیبالٍ بیطزف

9ل دکتز مُذ ريانشادویا

16ل مُىذس سعیذ کزيبی

23ل مُىذس جابز وصیز

3ل دکتز حیذر جُانبخش

10ل مُىذس سیذمُذ سرگز

17ل مُىذس علی کزیمیآوچٍ

24ل دکتز شمس وًبخت

4ل مُىذس احمذ خز

11ل دکتز حمشٌ شکیب

18ل مُىذس ایزج معشّ

25ل مُىذس سیذمحمذ َاشمی

 5ل مُىذس بیژن خطیبی

12ل مُىذس محمذ طاَز

19ل دکتز محمًد ممذ

 6ل مُىذس امیزحسیه دسفًلیان

13ل مُىذس مُیار فزویا

20ل مُىذس فزَا ممذ راد

7ل مُىذس الٍُ رادمُز

14ل مُىذس حسه لزباوخاوی

21ل مُىذس بُمه مًمىیممذ

صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات وًد ي یکمیه ( )11جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 19/19/91

مصًبات:
 -2بٌذ  2دستَرجلسِ با هَضَع رٍش اجرایی ًحَُ ارجاع کار ًظارت بر اجرای تاسیسات برق کلیِ اهاکي هطرح ٍ با تَجِ
بِ هغایرت با هبحث دٍم همررات هلی ساختواى هَضَع بِ کویسیَى هبحث دٍم ارسال تا پس از بررسی ٍ اعواال تغییارات
الزم هَضَع هجذداً در دستَر کار ّیات هذیرُ لرار گیرد 17 ( .رای هَافك از ً 17فر حاضر)

اعضای اصلی ّیأت هذیرُ (آلایاى  /خاًن  /دکتر  /هٌْذس)
1ا هٌْذس حسیي اکبریاىراد

 8ا هٌْذس کاهبیس رضَی

15ا هٌْذس راهیي کرهی

22ا دکتر علی ًبیزادُ

2ا هٌْذس حبیبالِ بیطرف

9ا دکتر هْذی رٍاىضادًیا

16ا هٌْذس سعیذ کرٍبی

23ا هٌْذس جابر ًصیری

3ا دکتر حیذر جْاىبخص

10ا هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ا هٌْذس علی کریویآًچِ

24ا دکتر ضوس ًَبخت

4ا هٌْذس احوذ خرم

11ا دکتر حوسُ ضکیب

18ا هٌْذس ایرج هعسّی

25ا هٌْذس سیذهحوذ ّاضوی

 5ا هٌْذس بیژى خطیبی

12ا هٌْذس هحوذ طاّری

19ا دکتر هحوَد همذم

 6ا هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13ا هٌْذس هْیار فرًیا

20ا هٌْذس فرّام همذمراد

7ا هٌْذس الِْ رادهْر

14ا هٌْذس حسي لرباًخاًی

21ا هٌْذس بْوي هَهٌیهمذم

صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات وًد ي یکمیه ( )11جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 19/19/91

مصًبات:
 -3تٌذ  1دستَرجلسِ تا هَضَع تررسی دستَر العول دفاع از حمَق اعضا هطرر ٍ پر
جلسِ  ، 96/10/02هصَب گردیذ 17 ( .رای هَافك از ً 17فر حاضر)

از اعورات ییرررراط هطرٍحرِ در

اعضای اصلی ّرأط هذیرُ (آلایاى  /خاًن  /دكتر  /هٌْذس)
1ر هٌْذس حسري اكثریاىراد

 8ر هٌْذس كاهثرس رضَی

15ر هٌْذس راهري كرهی

22ر دكتر علی ًثیزادُ

2ر هٌْذس حثرةالِ ترطرف

9ر دكتر هْذی رٍاىشادًرا

16ر هٌْذس سعرذ كرٍتی

23ر هٌْذس جاتر ًصرری

3ر دكتر حرذر جْاىتخش

10ر هٌْذس سرذهْذی زرگر

17ر هٌْذس علی كریویآًچِ

24ر دكتر شو

4ر هٌْذس احوذ خرم

11ر دكتر حوسُ شکرة

18ر هٌْذس ایرج هعسّی

25ر هٌْذس سرذهحوذ ّاشوی

 5ر هٌْذس ترژى خطرثی

12ر هٌْذس هحوذ طاّری

19ر دكتر هحوَد همذم

 6ر هٌْذس اهررحسري دزفَلراى

13ر هٌْذس هْرار فرًرا

20ر هٌْذس فرّام همذمراد

7ر هٌْذس الِْ رادهْر

14ر هٌْذس حسي لرتاًخاًی

21ر هٌْذس تْوي هَهٌیهمذم

ًَتخت

