بىامخدا
مصًبات یکصد ي وًزدَمیه ( )119جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 99/20/02

مصًبات:
 -1با ًظر اعضای هحترم ّیات هذیرُ هَضَع برگساری یکصذ ٍ ًَزدّویي جلسِ ّیات هذیرُ با تَجِ بِ ٍقفِ پیش آهدذُ ٍ
خرٍج از زهاى رسویت جلسِ بذلیل حضَر جوعی از اعضای هعترض سازهاى در سالي جلسات در دسدتَر ادار جلسدِ قدرار
گرفت ٍ با برگساری جلسِ هَافقت گردیذ12( .رای هَافق ازً 20فر حاضر )

اعضای اصلی ّیأت هذیرُ (آقایاى  /خاًن  /داتر  /هٌْذس)
1د هٌْذس حسیي اابریاىراد

 8د هٌْذس ااهبیس رضَی

15د هٌْذس راهیي ارهی

22د داتر علی ًبیزادُ

2د هٌْذس حبیبالِ بیطرف

9د داتر هْذی رٍاًشادًیا

16د هٌْذس سعیذ ارٍبی

23د هٌْذس جابر ًصیری

3د داتر حیذر جْاىبخش

10د هٌْذس سیذهْذی زرگر

17د هٌْذس علی اریویآًچِ

24د داتر شوس ًَبخت

4د هٌْذس احوذ خرم

11د داتر حوسُ شکیب

18د هٌْذس سعیذ سعیذیاى

25د هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5د هٌْذس بیژى خطیبی

12د هٌْذس هحوذ طاّری

19د داتر هحوَد هقذم

 6د هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13د هٌْذس هْیار فرًیا

20د هٌْذس فرّام هقذمراد

7د هٌْذس الِْ رادهْر

14د داتر سعیذ غفراًی

21د هٌْذس بْوي هَهٌیهقذم

بىامخدا
مصًبات یکصد ي وًزدَمیه ( )119جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 99/20/02

مصًبات:
 -0بٌذ  1دستَرجلسِ با هَضَع بررسی ٍ اتخار تصوین در خصَص الحالیِ لرارداد هربَط بِ هرکس دادُ ٍ اتاق ی َ پ ی اس
هطرح ٍ با تَجِ بِ تاییذیِ هعاًٍت برًاهِریسی ٍ سیستنّا ٍ هصَبِ لبل ی ّی ار رسیس ِ ،هَافم ت گردی ذ س م ل رارداد
هَجَد تا هبلغ  270هیلیَى تَهاى افسایش یابذ 15 ( .رای هَافك از ً 19فر حاضر)

اعضای اصلی ّیأر هذیرُ (آلایاى  /خاًن  /دکتر  /هٌْذس)
 1هٌْذس حسیي اکبریاىراد

 8هٌْذس کاهبیس رضَی

 15هٌْذس راهیي کرهی

 22دکتر علی ًبیزادُ

 2هٌْذس حبیبالِ بیطرف

 9دکتر هْذی رٍاًشادًیا

 16هٌْذس سعیذ کرٍبی

 23هٌْذس جابر ًصیری

 3دکتر حیذر جْاىبخش

 10هٌْذس سیذهْذی زرگر

 17هٌْذس علی کریویآًچِ

 24دکتر شوس ًَبخت

 4هٌْذس احوذ خرم

 11دکتر حوسُ شکیب

 18هٌْذس سعیذ سعیذیاى

 25هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5هٌْذس بیژى خطیبی

 12هٌْذس هحوذ طاّری

 19دکتر هحوَد همذم

 6هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

 13هٌْذس هْیار فرًیا

 20هٌْذس فرّام همذمراد

 7هٌْذس الِْ رادهْر

 14دکتر سعیذ غفراًی

 21هٌْذس بْوي هَهٌیهمذم

بىامخدا
مصًبات یکصد ي وًزدَمیه ( )119جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 99/20/02

مصًبات:
 -3بٌذ  2دستَرجلسِ با هَضَع درخَاست عدتذادی از شتکتتْای حقتَ ی عضتَ ستازهاى جْت اراتتِ عاییذیتِ بوٌظتَر
بخشَدگی بذّی عاهیي اجتواعی هطکح ٍ هقکر گکدیذ ّیات رتیسِ با بکرسیّای ّوِ جاًبتِ ٍ حقتَ ی هَضتَع را عدیتیي
عکلیف ٍ ا ذام ًوایذ 15 ( .رای هَافق از ًفک  17حاضک)

اعضای اصلی ّیأت هذیکُ (آ ایاى  /خاًن  /دتتک  /هٌْذس)
1ت هٌْذس حسیي اتبکیاىراد

 8ت هٌْذس تاهبیز رضَی

15ت هٌْذس راهیي تکهی

22ت دتتک علی ًبیزادُ

2ت هٌْذس حبیبالِ بیطکف

9ت دتتک هْذی رٍاشادًیا

16ت هٌْذس سدیذ تکٍبی

23ت هٌْذس جابک ًصیکی

3ت دتتک حیذر جْاىبخش

10ت هٌْذس سیذهْذی زرگک

17ت هٌْذس علی تکیویآًچِ

24ت دتتک شوس ًَبخ

4ت هٌْذس احوذ خکم

11ت دتتک حوزُ شکیب

18ت هٌْذس سدیذ سدیذیاى

25ت هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5ت هٌْذس بیژى خطیبی

12ت هٌْذس هحوذ طاّکی

19ت دتتک هحوَد هقذم

 6ت هٌْذس اهیکحسیي دزفَلیاى

13ت هٌْذس هْیار فکًیا

20ت هٌْذس فکّام هقذمراد

7ت هٌْذس الِْ رادهْک

14ت دتتک سدیذ غفکاًی

21ت هٌْذس بْوي هَهٌیهقذم

بىامخدا
مصًبات یکصد ي وًزدَمیه ( )119جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 99/20/02

مصًبات:
 -4بٌذ  3دستَرجلسِ با هَضَع درخَاست خریذ تجْیسات جْت افسایش اهٌیت شبکِ هطرح ٍ هقرر گردیذ ضموي راایمت
صرفِ ٍ صالح سازهاى برای اًجام فرآیٌذ خریذ بِ کویسیَى هعاهالت ارجاع گردد 16 ( .رای هَافق از ًفر 17حاضر)

ااضای اصلي ّیأت هذیرُ (آقایاى  /خاًن  /دکتر  /هٌْذس)
1م هٌْذس حسیي اکبریاىراد

 8م هٌْذس کاهبیس رضَی

15م هٌْذس راهیي کرهي

22م دکتر الي ًبيزادُ

2م هٌْذس حبیبالِ بیطرف

9م دکتر هْذی رٍاشادًیا

16م هٌْذس سعیذ کرٍبي

23م هٌْذس جابر ًصیری

3م دکتر حیذر جْاىبخش

10م هٌْذس سیذهْذی زرگر

17م هٌْذس الي کریويآًچِ

24م دکتر شوس ًَبخت

4م هٌْذس احوذ خرم

11م دکتر حوسُ شکیب

18م هٌْذس سعیذ سعیذیاى

25م هٌْذس سیذهحوذ ّاشوي

 5م هٌْذس بیژى خطیبي

12م هٌْذس هحوذ طاّری

19م دکتر هحوَد هقذم

 6م هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13م هٌْذس هْیار فرًیا

20م هٌْذس فرّام هقذمراد

7م هٌْذس الِْ رادهْر

14م دکتر سعیذ غفراًي

21م هٌْذس بْوي هَهٌيهقذم

