بىامخدا
مصًبات یکصد ي یازدَمیه ( )111جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 97/30/11

مصًبات:
 -1با پیشٌْاد ریاست سازهاى هَضَع درج اطالعیِ سازهاى جْت رفع هشکالال دکذٍر پاٍاًکِ سکانیواً در دسکیَر اکار
جلسِ قاار گافت (15رای هَافق از ً 23فا حاضا) ٍ هقار گادیذ هَضَع بکِ اوییکِ ً 7فکاُ پیشکٌْادی یال کذ ٍ دّوکیي
جلسِ ّیا هذیاُ ارجاع شَد تا بعذ از ًْای ًوَدى هَضَع ،فاآیٌذ اجاای آى عولیات گکادد 8 ( .رای هَافکق از ً 20فکا
حاضا ت َیب ًگادیذ )

اعضای ادل ّیأ هذیاُ (آقایاى  /ناًن  /دایا  /هٌْذس)
1ک هٌْذس حسیي اابایاىراد

 8ک هٌْذس ااهبیز رضَی

15ک هٌْذس راهیي ااه

22ک دایا عل ًب زادُ

2ک هٌْذس حبیبالِ بیطاف

9ک دایا هْذی رٍاًشادًیا

16ک هٌْذس سعیذ ااٍب

23ک هٌْذس جابا ً یای

3ک دایا حیذر جْاىبخش

10ک هٌْذس سیذهْذی زرگا

17ک هٌْذس عل اایو آًچِ

24ک دایا شوس ًَبخت

4ک هٌْذس احوذ نام

11ک دایا حوزُ شالیب

18ک هٌْذس ایاج هعزّی

25ک هٌْذس سیذهحوذ ّاشو

 5ک هٌْذس بیژى نطیب

12ک هٌْذس هحوذ طاّای

19ک دایا هحوَد هقذم

 6ک هٌْذس اهیاحسیي دزفَلیاى

13ک دایا سعیذ غفااً

20ک هٌْذس فاّام هقذمراد

7ک هٌْذس الِْ رادهْا

14ک هٌْذس هْیار فاًیا

21ک هٌْذس بْوي هَهٌ هقذم

بىامخدا
مصًبات یکصد ي یازدَمیه ( )111جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 79/30/11

مصًبات:
 -1تٌذ  1دستَرجلسِ تا هَضَع تررسی ًْایی شیَُ ًاهِ ًوایٌذگاى شَرای حل اختتف ها یتاتی هطتر ٍ اجترای نى تتِ
هذت یکسال نزهایشی هصَب گردیذ 18 ( .رای هَافق از ً 19فر حاضر)

اعضای اصلی ّیأت هذیرُ (نقایاى  /خاًن  /دكتر  /هٌْذس)
1ت هٌْذس حسیي اكثریاىراد

 8ت هٌْذس كاهثیس رضَی

15ت هٌْذس راهیي كرهی

22ت دكتر علی ًثیزادُ

2ت هٌْذس حثیةا ِ تیطر

9ت دكتر هْذی رٍاًشادًیا

16ت هٌْذس سعیذ كرٍتی

23ت هٌْذس جاتر ًصیری

3ت دكتر حیذر جْاىتخش

10ت هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ت هٌْذس علی كریوینًچِ

24ت دكتر شوس ًَتخت

4ت هٌْذس احوذ خرم

11ت دكتر حوسُ شکیة

18ت هٌْذس ایرج هعسّی

25ت هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5ت هٌْذس تیژى خطیثی

12ت هٌْذس هحوذ طاّری

19ت دكتر هحوَد هقذم

 6ت هٌْذس اهیرحسیي دزفَ یاى

13ت هٌْذس هْیار فرًیا

20ت هٌْذس فرّام هقذمراد

7ت هٌْذس ا ِْ رادهْر

14ت دكتر سعیذ غفراًی

21ت هٌْذس تْوي هَهٌیهقذم
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