بىامخدا
مصًبات یکصد ي ديازدَمیه ( )112جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 17/33/11

مصًبات:
؟ -با ًظر اعضای هحترم ّیات هذیرُ هَضَع در دستَر کار جلسِ لرار گرفت (بِ اتفاق آرا) ٍ هَافمتت گردیتذ18( .رای
هَافك از ً18فر حاضر )

اعضای اصلي ّیأت هذیرُ (آلایاى  /خاًن  /دکتر  /هٌْذس)
1ت هٌْذس حسیي اکبریاىراد

 8ت هٌْذس کاهبیس رضَی

15ت هٌْذس راهیي کرهي

22ت دکتر علي ًبيزادُ

2ت هٌْذس حبیبالِ بیطرف

9ت دکتر هْذی رٍاًشادًیا

16ت هٌْذس سعیذ کرٍبي

23ت هٌْذس جابر ًصیری

3ت دکتر حیذر جْاىبخش

10ت هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ت هٌْذس علي کریويآًچِ

24ت دکتر شوس ًَبخت

4ت هٌْذس احوذ خرم

11ت دکتر حوسُ شکیب

18ت هٌْذس ایرج هعسّی

25ت هٌْذس سیذهحوذ ّاشوي

 5ت هٌْذس بیژى خطیبي

12ت هٌْذس هحوذ طاّری

19ت دکتر هحوَد همذم

 6ت هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13ت هٌْذس هْیار فرًیا

20ت هٌْذس فرّام همذمراد

7ت هٌْذس الِْ رادهْر

14ت دکتر سعیذ غفراًي

21ت هٌْذس بْوي هَهٌيهمذم

بىامخدا
مصًبات یکصد ي ديازدَمیه ( )111جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 19/30/11

مصًبات:
 -1بٌذ  1دستَرجلسِ با هَضَع بررسی ًحَُ پرداخت حق السحوِ ًوایٌذگاى شَرای حل اختالف هالیاتی هطرر ٍ هرررر
گردیذ 22 ( .رای هَافق از ًفر  23حاضر)
"پیشٌْاد شَرای هالیاتی سازهاى درخصَص حق السحوِ ًوایٌذگاى ٍ کارٍرزاى جْت شرکت در جلسات حل اخرتالف
هالیاتی بِ ازای ّر جلسِ بِ ترتیب  105000000ریال ٍ  7500000ریال برای سرال  1397برِ تصرَیب رسریذ 0ضروٌا
سرف هاّاًِ پرداختی  10500000ریال در هاُ برای ّر ًوایٌذُ تعییي گردیذ".

اعضای اصلی ّیأت هذیرُ (آقایاى  /خاًن  /دکتر  /هٌْذس)
1ر هٌْذس حسیي اکبریاىراد

 8ر هٌْذس کاهبیس رضَی

15ر هٌْذس راهیي کرهی

22ر دکتر علی ًبیزادُ

2ر هٌْذس حبیبالِ بیطرف

9ر دکتر هْذی رٍاًشادًیا

16ر هٌْذس سعیذ کرٍبی

23ر هٌْذس جابر ًصیری

3ر دکتر حیذر جْاىبخش

10ر هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ر هٌْذس علی کریویآًچِ

24ر دکتر شوس ًَبخت

4ر هٌْذس احوذ خرم

11ر دکتر حوسُ شکیب

18ر هٌْذس ایرج هعسّی

25ر هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5ر هٌْذس بیژى خطیبی

12ر هٌْذس هحوذ طاّری

19ر دکتر هحوَد هرذم

 6ر هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13ر هٌْذس هْیار فرًیا

20ر هٌْذس فرّام هرذمراد

7ر هٌْذس الِْ رادهْر

14ر دکتر سعیذ غفراًی

21ر هٌْذس بْوي هَهٌیهرذم

بىامخدا
مصًبات یکصد ي ديازدَمیه ( )111جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 19/30/11

مصًبات:
 -1با پیشىُاد سیاست ساصمان بىذ  2دستًسجلسٍ با مًضًع اسجاع کاس وظاست پشيوذٌَای قبل اص سال  92با تًجٍ بهٍ دهذ
حضًس معايوت ریشبط بٍ بىذ آخش دستًسجلسات مىتقل ي مقشس شذ مًضًع جُت بشسسی با ددًت اص آقای مُىهذ مًسهًی
مذیش کل معماسی ساختمان شُشداسی تُشان اوجا پزیشد 20 ( .سای مًافق اص  23وفش حاضش)

ادضای اصلی َیأت مذیشٌ (آقایان  /خاوم  /دکتش  /مُىذ )
1ه مُىذ

حسیه اکبشیانساد

 8ه مُىذ

2ه مُىذ

حبیبالٍ بیطشف

9ه دکتش مُذی سياوشادویا

3ه دکتش حیذس جُانبخش

4ه مُىذ

احمذ خش

 5ه مُىذ

بیژن خطیبی

10ه مُىذ

کامبیض سضًی

سیذمُذی صسگش

11ه دکتش حمضٌ شکیب

12ه مُىذ

محمذ طاَشی

15ه مُىذ

سامیه کشمی

16ه مُىذ

سعیذ کشيبی

23ه مُىذ

17ه مُىذ

دلی کشیمیآوچٍ

24ه دکتش شمس وًبخت

18ه مُىذ

ایشج معضّی

19ه دکتش محمًد مقذ

 6ه مُىذ

امیشحسیه دصفًلیان

13ه مُىذ

مُیاس فشویا

20ه مُىذ

فشَا مقذ ساد

7ه مُىذ

الٍُ سادمُش

14ه دکتش سعیذ غفشاوی

21ه مُىذ

بُمه مًمىیمقذ

22ه دکتش دلی وبیصادٌ

25ه مُىذ

جابش وصیشی

سیذمحمذ َاشمی

بىامخدا
مصًبات یکصد ي ديازدَمیه ( )111جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 19/30/11

مصًبات:
 -0ثٌذ  3دستَرجلسِ ثب هَضَع اًتخبة دٍ ثراثر ثبزرسبى سبزهبى جْت هؼرفی ثِ هجوغ ػوَهی هطرح ٍ ثب تَجِ ثِ ًقص
هذارک ثرخی از داٍطلجیي هقرر گردیذ اػضبی هحترم ّیبت هذیرُ تب پبیبى ّفتِ جبری ًسجت ثِ هؼرفی داٍطلجیي ثبزرسصی
هَرد ًظر اقذام ًوبیٌذ ضوٌبً هسئَل ثرًبهِ ریسی ٍ پیگیری ٍ اًجبم فرآیٌصذ اًتخصبة ثبزرسصبى از جبًصت ّیصبت هصذیرُ آقصبی
هٌْذس هْیبر فرًیب تؼییي گردیذ  19 ( .رای هَافق از ً 22فر حبضر)

اػضبی اصلی ّیأت هذیرُ (آقبیبى  /خبًن  /دكتر  /هٌْذس)
1ص هٌْذس حسیي اكجریبىراد

 8ص هٌْذس كبهجیس رضَی

15ص هٌْذس راهیي كرهی

22ص دكتر ػلی ًجیزادُ

2ص هٌْذس حجیتالِ ثیطرف

9ص دكتر هْذی رٍاشبدًیب

16ص هٌْذس سؼیذ كرٍثی

23ص هٌْذس جبثر ًصیری

3ص دكتر حیذر جْبىثخش

10ص هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ص هٌْذس ػلی كریویآًچِ

24ص دكتر شوس ًَثخت

4ص هٌْذس احوذ خرم

11ص دكتر حوسُ شکیت

18ص هٌْذس ایرج هؼسّی

25ص هٌْذس سیذهحوذ ّبشوی

 5ص هٌْذس ثیژى خطیجی

12ص هٌْذس هحوذ طبّری

19ص دكتر هحوَد هقذم

 6ص هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیبى

13ص هٌْذس هْیبر فرًیب

20ص هٌْذس فرّبم هقذمراد

7ص هٌْذس الِْ رادهْر

14ص دكتر سؼیذ غفراًی

21ص هٌْذس ثْوي هَهٌیهقذم

بىامخدا
مصًبات یکصد ي ديازدَمیه ( )111جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 19/30/11

مصًبات:
 -4بٌذ  4دستَرجلسِ با هَضَع تغییزات در کویسیَى آهَسش ،پژٍّص ٍ تزٍیج با تَجِ بِ تغیی ز ٍض یت جٌ ا آا ای
دکتز حکوت اهیزی هطزح ٍ آاایاى دکتز غفزاً ٍ هٌْ ذن ًر یزی اس س َی ا ه ای ّی ات ه ذیزُ جْ ت ه َیت در
کویسیَى هذکَر ه زف گزدیذًذ کِ پس اس رای گیزی برَرت هخف اس هجوَع  22رای هاخذُ آاای دکتز غفزاً  11رای
هَافق ٍ آاای هٌْذن ًریزی  10رای هَافق ٍ یک رای هتٌع ،آاای دکتز غفزاً بِ هَیت کویسیَى آهَسش ،پ ژٍّص ٍ
تزٍیج اًتخا ضذًذً 22 ( .فز حاضزیي در جلسِ)

ا های اصل ّیأت هذیزُ (آاایاى  /خاًن  /دکتز  /هٌْذن)
 1هٌْذن حسیي اکبزیاىراد

 8هٌْذن کاهبیش رضَی

 15هٌْذن راهیي کزه

 22دکتز ل ًب سادُ

 2هٌْذن حبیبالِ بیطزف

 9دکتز هْذی رٍاضادًیا

 16هٌْذن س یذ کزٍب

 23هٌْذن جابز ًریزی

 3دکتز حیذر جْاىبخص

 10هٌْذن سیذهْذی سرگز

 17هٌْذن ل کزیو آًچِ

 24دکتز ضوس ًَبخت

 4هٌْذن احوذ خزم

 11دکتز حوشُ ضکیب

 18هٌْذن ایزج ه شّی

 25هٌْذن سیذهحوذ ّاضو

 5هٌْذن بیژى خطیب

 12هٌْذن هحوذ طاّزی

 19دکتز هحوَد هقذم

 6هٌْذن اهیزحسیي دسفَلیاى

 13هٌْذن هْیار فزًیا

 20هٌْذن فزّام هقذمراد

 7هٌْذن الِْ رادهْز

 14دکتز س یذ غفزاً

 21هٌْذن بْوي هَهٌ هقذم

