بىامخدا
مصًبات یکصد ي شاوسدَمیه ( )111جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 97/30/03

مصًبات:
 -1تٌذ  1دستَرجلسِ تا هَضَع تزرسی ٍ اصالح تٌذ  3اس هصَتات یکصذهیي جلسِ ّیات هذیزُ هطزح ٍ هقزر گزدیذ تٌدذ
(ب) هصَتِ یادشذُ (ثثت درخَاست ًاظز) اس شزٍط پزداخت حذف شَد 18 ( .رای هَافق اس ً 20فز حاضز)

اعضای اصلی ّیأت هذیزُ (آقایاى  /خاًن  /دكتز  /هٌْذس)
1د هٌْذس حسیي اكثزیاىراد

 8د هٌْذس كاهثیش رضَی

15د هٌْذس راهیي كزهی

22د دكتز علی ًثیسادُ

2د هٌْذس حثیةالِ تیطزف

9د دكتز هْذی رٍاًشادًیا

16د هٌْذس سعیذ كزٍتی

23د هٌْذس جاتز ًصیزی

3د دكتز حیذر جْاىتخش

10د هٌْذس سیذهْذی سرگز

17د هٌْذس علی كزیویآًچِ

24د دكتز شوس ًَتخت

4د هٌْذس احوذ خزم

11د دكتز حوشُ شکیة

18د هٌْذس ایزج هعشّی

25د هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5د هٌْذس تیژى خطیثی

12د هٌْذس هحوذ طاّزی

19د دكتز هحوَد هقذم

 6د هٌْذس اهیزحسیي دسفَلیاى

13د هٌْذس هْیار فزًیا

20د هٌْذس فزّام هقذمراد

7د هٌْذس الِْ رادهْز

14د دكتز سعیذ غفزاًی

21د هٌْذس تْوي هَهٌیهقذم

بىامخدا
مصًبات یکصد ي شاوسدَمیه ( )116جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 97/34/33

مصًبات:
 -2با پیشٌْاد ریاست سازهاى بٌذ  6دستَرجلسِ باا هَواَ بررسای بَدجاِ پیشاٌْادی ّیاات اجرایای ّشاتویي دٍرُ
اًتخابات ّیات هذیرُ سازهاى ًظام هٌْذسی در صذر دستَر جلسات قرار گرفت (  15رای هَافق از ً 20فار حاوار کاِ باا
تَجِ بِ ٍظایف ابالغ شذُ در ًظاهٌاهِ اًتخابات سازهاى ًظام هٌْذسی ،پس از بحث ٍ بررسی با  18هیلیاارد ریااب بَدجاِ
پیشٌْادی ّیات اجرایی برای برگساری ّشتویي دٍرُ اًتخابات ّیات هذیرُ ٍ باقی هاًذُ ّسیٌِ ّای اًتخابات قبلی هَافقت
گردیذ 17 ( .رای هَافق از ً 20فر حاور

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

 8ا هٌْذس کاهبیس روَی

15ا هٌْذس راهیي کرهی

22ا دکتر علی ًبیزادُ

2ا هٌْذس حبیبالِ بیطرف

9ا دکتر هْذی رٍاًشادًیا

16ا هٌْذس سعیذ کرٍبی

23ا هٌْذس جابر ًصیری

3ا دکتر حیذر جْاىبخش

10ا هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ا هٌْذس علی کریویآًچِ

24ا دکتر شوس ًَبخت

4ا هٌْذس احوذ خرم

11ا دکتر حوسُ شکیب

18ا هٌْذس سعیذ سعیذیاى

25ا هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5ا هٌْذس بیژى خطیبی

12ا هٌْذس هحوذ طاّری

19ا دکتر هحوَد هقذم

 6ا هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13ا هٌْذس هْیار فرًیا

20ا هٌْذس فرّام هقذمراد

7ا هٌْذس الِْ رادهْر

14ا دکتر سعیذ غفراًی

21ا هٌْذس بْوي هَهٌیهقذم

