بىامخدا
مصًبات یکصد ي َفدَمیه ( )111جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 71/60/60

مصًبات:
 -1بٌذ  1دستَرجلسِ با هَضَع ارجاع کار ًظارت پزًٍذُّای قبل اس سال  92هطزح ٍ هقزر گزدیذ پیگیزیْای السم در ایني
خصَظ تَسط ریاست ساسهاى صَرت پذیزد ٍ گشارش هزبَطِ ظزف هذت دٍ ّفتِ بِ ّیات هنذیزُ اراهنِ گنزدد 14 ( .رای
هَافق اس ً 22فز حاضز)

اعضای اصلي ّیأت هذیزُ (آقایاى  /خاًن  /دکتز  /هٌْذس)
1ن هٌْذس حسیي اکبزیاىراد

 8ن هٌْذس کاهبیش رضَی

15ن هٌْذس راهیي کزهي

22ن دکتز علي ًبيسادُ

2ن هٌْذس حبیبالِ بیطزف

9ن دکتز هْذی رٍاًطادًیا

16ن هٌْذس سعیذ کزٍبي

23ن هٌْذس جابز ًصیزی

3ن دکتز حیذر جْاىبخص

10ن هٌْذس سیذهْذی سرگز

17ن هٌْذس علي کزیويآًچِ

24ن دکتز ضوس ًَبخت

4ن هٌْذس احوذ خزم

11ن دکتز حوشُ ضکیب

18ن هٌْذس سعیذ سعیذیاى

25ن هٌْذس سیذهحوذ ّاضوي

 5ن هٌْذس بیژى خطیبي

12ن هٌْذس هحوذ طاّزی

19ن دکتز هحوَد هقذم

 6ن هٌْذس اهیزحسیي دسفَلیاى

13ن هٌْذس هْیار فزًیا

20ن هٌْذس فزّام هقذمراد

7ن هٌْذس الِْ رادهْز

14ن دکتز سعیذ غفزاًي

21ن هٌْذس بْوي هَهٌيهقذم

بىامخدا
مصًبات یکصد ي َفدَمیه ( )111جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 71/60/60

مصًبات:
 -2تٌذ  2دستَرجلسِ تا هَضَع اًتخاب ًفرات جایگسیي در کویسیًَْای (طرر ٍ ترًاهرِ – سیاسر گرااری اهرَر دارا ر
ًوایٌذگی) هطر ٍ آقایاى هٌْذس تیطرف ٍ سعیذیاى تا  23رای هَااق از ً 23فر حاضر جایگسیي آقایاى هٌْذس قرتاًخاًی
ٍ هعسی در کویسیَى طر ٍ ترًاهِ گردیذًذ ٍ ترای کویسیَى سیاس گااری داا ر ًوایٌذگی آقای دکتر رٍاًشادًیا ترا 20
رای هَااق از ً 24فر حاضر جایگسیي آقای هٌْذس قرتاًخاًی شذًذ.

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

 8ر هٌْذس کاهثیس رضَی

15ر هٌْذس راهیي کرهی

22ر دکتر علی ًثیزادُ

2ر هٌْذس حثیةالِ تیطرف

9ر دکتر هْذی رٍاشادًیا

16ر هٌْذس سعیذ کرٍتی

23ر هٌْذس جاتر ًصیری

3ر دکتر حیذر جْاىتخش

10ر هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ر هٌْذس علی کریویآًچِ

24ر دکتر شوس ًَتخ

4ر هٌْذس احوذ خرم

11ر دکتر حوسُ شکیة

18ر هٌْذس سعیذ سعیذیاى

25ر هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5ر هٌْذس تیژى خطیثی

12ر هٌْذس هحوذ طاّری

19ر دکتر هحوَد هقذم

 6ر هٌْذس اهیرحسیي دزاَلیاى

13ر هٌْذس هْیار ارًیا

20ر هٌْذس ارّام هقذمراد

7ر هٌْذس الِْ رادهْر

14ر دکتر سعیذ غفراًی

21ر هٌْذس تْوي هَهٌیهقذم

بىامخدا
مصًبات یکصد ي َفدَمیه ( )111جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 91/60/60

مصًبات:
 -3بٌذ  3دستَرجلسِ با هَضَع پیشٌْاد خریذ زهیي ٍ ساختواى برای دفاتر ًوایٌذگی ٍ زه یي رف اّی ٍ -رزش ی اعض ا
هطرح ٍ با شرط خریذ ترجیحاً از ًْادّای دٍلتی یا عوَهی ٍ احراز اٍلَی ٍ ض رٍر ب ِ ّی ا رسیس ِ س ازهاى ت َی
اختیار گردیذ 16 ( .رای هَافق از  ً 22ر حاضر)

اعضای اصلی ّیأ هذیرُ (آقایاى  /خاًن  /دكتر  /هٌْذس)
 1هٌْذس حسیي اكبریاىراد

 8هٌْذس كاهبیس رضَی

 15هٌْذس راهیي كرهی

 22دكتر علی ًبیزادُ

 2هٌْذس حبیبالِ بیطرف

 9دكتر هْذی رٍاشادًیا

 16هٌْذس سعیذ كرٍبی

 23هٌْذس جابر ًصیری

 3دكتر حیذر جْاىبخش

 10هٌْذس سیذهْذی زرگر

 17هٌْذس علی كریویآًچِ

 24دكتر شوس ًَبخ

 4هٌْذس احوذ خرم

 11دكتر حوسُ شکیب

 18هٌْذس سعیذ سعیذیاى

 25هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5هٌْذس بیژى خطیبی

 12هٌْذس هحوذ طاّری

 19دكتر هحوَد هقذم

 6هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

 13هٌْذس هْیار فرًیا

 20هٌْذس فرّام هقذمراد

 7هٌْذس الِْ رادهْر

 14دكتر سعیذ غ راًی

 21هٌْذس بْوي هَهٌیهقذم

بىامخدا
مصًبات یکصد ي َفدَمیه ( )111جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 91/60/60

مصًبات:
 -4بٌذ  4دستَرجلسِ با هَضَع بررسی ٍ بازبیٌی اختیارات رئیس سازهاى هطرح ٍ از دستَر جلسات ّیاات هاذهرُ خاار
گردهذ15 ( .رای هَافق از ً 22فر حاضر)

اعضای اصلی ّیأت هذهرُ (آقاهاى  /خاًن  /دكتر  /هٌْذس)
1ا هٌْذس حسیي اكبرهاىراد

 8ا هٌْذس كاهبیس رضَی

15ا هٌْذس راهیي كرهی

22ا دكتر علی ًبیزادُ

2ا هٌْذس حبیبالِ بیطرف

9ا دكتر هْذی رٍاشادًیا

16ا هٌْذس سعیذ كرٍبی

23ا هٌْذس جابر ًصیری

3ا دكتر حیذر جْاىبخش

10ا هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ا هٌْذس علی كرهویآًچِ

24ا دكتر شوس ًَبخت

4ا هٌْذس احوذ خرم

11ا دكتر حوسُ شکیب

18ا هٌْذس سعیذ سعیذهاى

25ا هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5ا هٌْذس بیژى خطیبی

12ا هٌْذس هحوذ طاّری

19ا دكتر هحوَد هقذم

 6ا هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13ا هٌْذس هْیار فرًیا

20ا هٌْذس فرّام هقذمراد

7ا هٌْذس الِْ رادهْر

14ا دكتر سعیذ غفراًی

21ا هٌْذس بْوي هَهٌیهقذم

