صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات وًد ي چُارمیه ( )94جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 96/11/70

مصًبات:
 -1تٌذ  1دستَرجلسِ تا هَضَع اًتخاب دٍ تزاتز تعذاد تاسرساى اصلی ٍ علی الثذل ٍفق هادُ  81آییي ًاهِ اجزایی هطرز ٍ
هقزر گزدیذ ّیات رئیسِ حذاکثز تا پایاى ّفتِ جاری لیست ًْایی اعضای هعزفی شذُ تِ ادارُ کل راُ ٍ شْزساسی ارسرال
ٍ پس اس اخذ تاییذ جْت اًتخاب دٍ تزاتز تعذاد هَرد ًظز در ّیات هذیزُ هطز گزدد17 ( .رای هَافق اس ً 17فز حاضز)

اعضای اصلی ّیأت هذیزُ (آقایاى  /خاًن  /دکتز  /هٌْذس)
1ر هٌْذس حسیي اکثزیاىراد

 8ر هٌْذس کاهثیش رضَی

15ر هٌْذس راهیي کزهی

22ر دکتز علی ًثیسادُ

2ر هٌْذس حثیةالِ تیطزف

9ر دکتز هْذی رٍاىشادًیا

16ر هٌْذس سعیذ کزٍتی

23ر هٌْذس جاتز ًصیزی

3ر دکتز حیذر جْاىتخش

10ر هٌْذس سیذهْذی سرگز

17ر هٌْذس علی کزیویآًچِ

24ر دکتز شوس ًَتخت

4ر هٌْذس احوذ خزم

11ر دکتز حوشُ شکیة

18ر هٌْذس ایزج هعشّی

25ر هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5ر هٌْذس تیژى خطیثی

12ر هٌْذس هحوذ طاّزی

19ر دکتز هحوَد هقذم

 6ر هٌْذس اهیزحسیي دسفَلیاى

13ر هٌْذس هْیار فزًیا

20ر هٌْذس فزّام هقذمراد

7ر هٌْذس الِْ رادهْز

14ر هٌْذس حسي قزتاًخاًی

21ر هٌْذس تْوي هَهٌیهقذم

صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات وًد ي چُارمیه ( )49جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 49/11/70

مصًبات:
 -2تٌذ  2دستَرجلسِ تا هَضَع تظوینگیری درخظَص استعفای عضَ کویسیَى تخظظی ًقشِ ترداری ٍ هعرفی شخض
جایگسیي هطرح ٍ تا استعفای آقای هٌْذس رجةزادُ هَافقت شذّ .وچٌیي آقای هٌْذس اطغر یحیایی تِ پیشنٌْاد آقنای
دکتر ًَتخت ٍ تا تاییذ اعضای ّیات هذیرُ تعٌَاى عضَ کویسیَى تخظظی ًقشِترداری اًتخاب گردیذ 17( .رای هَافن از
ً17فر حاضر)

اعضای اطلی ّیأت هذیرُ (آقایاى  /خاًن  /دکتر  /هٌْذس)
1ن هٌْذس حسیي اکثریاىراد

 8ن هٌْذس کاهثیس رضَی

15ن هٌْذس راهیي کرهی

22ن دکتر علی ًثیزادُ

2ن هٌْذس حثیةالِ تیطرف

9ن دکتر هْذی رٍاىشادًیا

16ن هٌْذس سعیذ کرٍتی

23ن هٌْذس جاتر ًظیری

3ن دکتر حیذر جْاىتخش

10ن هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ن هٌْذس علی کریویآًچِ

24ن دکتر شوس ًَتخت

4ن هٌْذس احوذ خرم

11ن دکتر حوسُ شکیة

18ن هٌْذس ایرج هعسّی

25ن هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5ن هٌْذس تیژى خطیثی

12ن هٌْذس هحوذ طاّری

19ن دکتر هحوَد هقذم

 6ن هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13ن هٌْذس هْیار فرًیا

20ن هٌْذس فرّام هقذمراد

7ن هٌْذس الِْ رادهْر

14ن هٌْذس حسي قرتاًخاًی

21ن هٌْذس تْوي هَهٌیهقذم

صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات وًد ي چُارمیه ( )49جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 46/11/70

مصًبات:
 -3تٌذ  3دستَرجلسِ تا هَضَع تررسی ٍ اًتخاب راتطاى ّیات هذیرُ تاا رارٍُّاا تخصصای ٍ کویسایًَْا تخصصای
هطرح ٍ اساهی زیر تِ ایي هٌظَر اًتخاب رردیذًذ17( .را هَافك ازً17فر حاضر)
ردیف

رشتِ

اساهی راتطاى

1

عوراى

آلا هٌْذس کرٍتی

2

ًمشِ تردار

آلا هٌْذس لشگر

3

ترافیک

آلا هٌْذس رضَ

4

هعوار

آلا هٌْذس طاّر

5

شْرساز

آلا هٌْذس ًصیر

6

هکاًیک

آلا هٌْذس کرهی

7

ترق

آلا هٌْذس کریوی آًچِ

اعضا اصلی ّیأت هذیرُ (آلایاى  /خاًن  /دکتر  /هٌْذس)
1ا هٌْذس حسیي اکثریاىراد

 8ا هٌْذس کاهثیس رضَ

15ا هٌْذس راهیي کرهی

22ا دکتر علی ًثیزادُ

2ا هٌْذس حثیةالِ تیطرف

9ا دکتر هْذ رٍاىشادًیا

16ا هٌْذس سعیذ کرٍتی

23ا هٌْذس جاتر ًصیر

3ا دکتر حیذر جْاىتخش

10ا هٌْذس سیذهْذ زررر

17ا هٌْذس علی کریویآًچِ

24ا دکتر شوس ًَتخت

4ا هٌْذس احوذ خرم

11ا دکتر حوسُ شکیة

18ا هٌْذس ایرج هعسّ

25ا هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5ا هٌْذس تیژى خطیثی

12ا هٌْذس هحوذ طاّر

19ا دکتر هحوَد همذم

 6ا هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13ا هٌْذس هْیار فرًیا

20ا هٌْذس فرّام همذمراد

7ا هٌْذس الِْ رادهْر

14ا هٌْذس حسي لرتاًخاًی

21ا هٌْذس تْوي هَهٌیهمذم

صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات وًد ي چُارمیه ( )49جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 46/11/70

مصًبات:
 -4تا وظر اعضای محترم َیات مذیرٌ مًضًع اوتخاب ومایىذگان َیات مذیرٌ در کمیسییًن مثحید ديم در دسیتًر لسسیٍ
لرار گرفت (تٍ اتفاق آرا) ي آلایان مُىذس زرگر ي دکتر ممذم اوتخاب گردیذوذ کٍ تیٍ اتفیاق راتنیان ر یتٍ َیای َفت اویٍ
مىتخة اعضای َیات مذیرٌ ترکیة لذیذ کمیسیًن مثحد ديم را کل دَىذ17( .رای مًافك از 17وفر حاضر )

اعضای اصسي َیأت مذیرٌ (آلایان  /خاوم  /دکتر  /مُىذس)
1ی مُىذس حسیه اکثریانراد

 8ی مُىذس کامثیس رضًی

15ی مُىذس رامیه کرمي

22ی دکتر عسي وثيزادٌ

2ی مُىذس حثیةالٍ تینرف

9ی دکتر مُذی ريان ادویا

16ی مُىذس سعیذ کريتي

23ی مُىذس لاتر وصیری

3ی دکتر حیذر لُانتخش

10ی مُىذس سیذمُذی زرگر

17ی مُىذس عسي کریميآوچٍ

24ی دکتر مس وًتخت

4ی مُىذس احمذ خرم

11ی دکتر حمسٌ کیة

18ی مُىذس ایرج معسّی

25ی مُىذس سیذمحمذ َا مي

 5ی مُىذس تیژن خنیثي

12ی مُىذس محمذ طاَری

19ی دکتر محمًد ممذم

 6ی مُىذس امیرحسیه دزفًلیان

13ی مُىذس مُیار فرویا

20ی مُىذس فرَام ممذمراد

7ی مُىذس الٍُ رادمُر

14ی مُىذس حسه لرتاوخاوي

21ی مُىذس تُمه مًمىيممذم

صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات وًد ي چُارمیه ( )49جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 46/11/70

مصًبات:
 -5با ًظر اعضای هحترم ّیات هذیرُ هَضَع تغییر ساعت جلسات ّیات هذیرُ در دستَر جلسِ لرار گرفت (بِ اتفاق آرا) ٍ
ساعت جلسات ّیات هذیرُ بِ ساعت  16:45الی  19تغییر ًوَد17( .رای هَافك از ً17فر حاضر )

اعضای اصلی ّیأت هذیرُ (آلایاى  /خاًن  /دكتر  /هٌْذس)
1ـ هٌْذس حسیي اكبریاىراد

 8ـ هٌْذس كاهبیس رضَی

15ـ هٌْذس راهیي كرهی

22ـ دكتر علی ًبیزادُ

2ـ هٌْذس حبیبالِ بیطرف

9ـ دكتر هْذی رٍاىشادًیا

16ـ هٌْذس سعیذ كرٍبی

23ـ هٌْذس جابر ًصیری

3ـ دكتر حیذر جْاىبخش

10ـ هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ـ هٌْذس علی كریویآًچِ

24ـ دكتر شوس ًَبخت

4ـ هٌْذس احوذ خرم

11ـ دكتر حوسُ شکیب

18ـ هٌْذس ایرج هعسّی

25ـ هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5ـ هٌْذس بیژى خطیبی

12ـ هٌْذس هحوذ طاّری

19ـ دكتر هحوَد همذم

 6ـ هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13ـ هٌْذس هْیار فرًیا

20ـ هٌْذس فرّام همذمراد

7ـ هٌْذس الِْ رادهْر

14ـ هٌْذس حسي لرباًخاًی

21ـ هٌْذس بْوي هَهٌیهمذم

