به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات دهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 29/11/92

مصوبات:
 -1بند  1دستورجلسه با موضوع بررسی و تصویب تراز مالی سال  1931مطرح و با توجه به نظرات ارائه شده توسط اعضای
محترم هیات مدیره و اصالحات صورت گرفته در همین خصوص ،تراز مالی سال  1931جهت ارائه به مجمع عمومی مصوب
گردید11( .رای موافق از  24نفر حاضر )

اعضای اصلی هیأت مدیره (آقایان  /خانم  /دكتر  /مهندس)
1ـ مهندس اباصلت اصغری

 8ـ مهندس احمد خرم

11ـ دكتر حمزه شکیب

22ـ مهندسسیدعلیرضامیرجعفری

2ـ مهندس حسین اكبریانراد

3ـ مهندس بیژن خطیبی

11ـ مهندس مجتبی صابر

29ـ مهندس علیاكبر نبیئی

9ـ مهندس سیامک الهیفر

11ـ مهندس الهه رادمهر

11ـ مهندس محمد طاهری

24ـ مهندس سیدمحمد هاشمی

4ـ مهندس غالمرضا آزاد منجیری

11ـ مهندس جهانگیر رستمزاده

18ـ مهندس مهیار فرنیا

21ـ مهندس حسن یگانگی

 1ـ مهندس مجتبی آمرینیا

12ـ مهندس كامبیز رضوی

13ـ مهندس علی كریمیآنچه

 1ـ مهندس كامران تیموری

19ـ مهندس حسامالدین راقی

21ـ مهندس مجید گودرزی

1ـ مهندس بیتا جمالی

14ـ مهندس سعید سعیدیان

21ـ مهندس بهمن مومنیمقدم
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مصوبات:
 -9بند  2دستورجلسه با موضوع تعیین ترکیب کمیسیونهای سازمان استان مطرح و با توجه به پیشننااد اضانای مرتنر
هیات مدیره ،مقرر گردید تعداد اضاای کمیسیون سیاستگذاری امور دفاتر نماینندگی  9نفنر بادند (  61رای موافن از 25
نفر حاضر )
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مصوبات:
 -4بند  2دستور جلسه درخصوص تعیین ترکیب کمیسیونهای سازمان استان مطرح و باتوجه به عناوین کمیسیونهای
 01گانه و شرح وظایف پیشبینی شده در ساختار سازمانی مصوب بشرح ذیل انتخاب شدند:
ـ کمیسیون سیاستگذاری امور دفاتر نمايندگي:

ـ برای این کمیسیون  02نفر از اعضای هیأت مدیره داوطلب شدند کـه پـا از ر یگیـری مخفـی و بـا نتـارت بـازرس
سازمان ،آقایان /خانمها /مهنـدس ررنیـا ( 21ر ی) ،مهنـدس سـعیدیان ( 09ر ی) ،مهنـدس تیمـوری ( 01ر ی) ،مهنـدس
گودرزی ( 20ر ی) ،مهندس اصغری ( 20ر ی) ،مهندس یگـانگی ( 20ر ی) ،مهنـدس هاشـمی 08( ،ر ی) ،مهنـدس صـابر
( 20ر ی) ،مهندس رضوی ( 09ر ی) ،مهندس رستم زاده ( 08ر ی) و مهندس رادمهر ( 7ر ی)  ،مهندس جمـایی ( 7ر ی)،
کسب کردند .بدین ترتیب آقایان /مهندس ررنیا ،مهندس سعیدیان ،مهندس گودرزی ،مهندس اصـغری ،مهنـدس یگـانگی،
مهندس صابر ،مهندس رضوی ،مهندس رستم زاده و مهنـدس هاشـمی بـه عضـویک کمیسـیون سیاسـتگ اری امـور درـاتر
نمایندگی درآمدند.
ـ کمیسیون رفاه ،سالمت و حمايت از اعضاء :

ـ بـرای ایـن کمیسیــون  00نفـر از اعضـای هیـأت مـدیره داوطلـب شـدند کـه پـا از ر یگیـری مخفـی و کت ـی و
با نتارت بازرس سازمان ،آقایان /خانمها  /مهندس رادمهر ( 04ر ی) ،مهنـدس هاشـمی ( 03ر ی) ،مهنـدس خطی ـی (07
ر ی) ،مهندس تیموری ( 01ر ی) ،مهنـدس آمـری نیـا ( 09ر ی) ،مهنـدس ایهـی رـر ( 05ر ی) ،مهنـدس آزاد ( 00ر ی)،
مهندس راقی (  04ر ی) ،مهندس جمایی ( 07ر ی) ،مهندس رستم زاده ( 03ر ی) ،دکتر شکیب ( 05ر ی) کسـب کردنـد.
بدینترتیب آقایان /خانمها /مهندس آمری نیا ،مهندس خطی ی ،دکتر شکیب ،مهندس رادمهر ،مهندس ایهـی رـر ،مهنـدس
جمایی و مهندس راقی به عضویک کمیسیون رراه ،سالمک و حمایک از اعضاء درآمدند.
اعضای اصلی هیأت مدیره (آقایان  /خانم  /دکتر  /مهندس)
0ـ مهندس اباصلک اصغری

 8ـ مهندس احمد خرم

05ـ دکتر حمزه شکیب

22ـ مهندسسیدعلیرضامیرجعفری

2ـ مهندس حسین اک ریانراد

9ـ مهندس بیژن خطی ی

01ـ مهندس مجت ی صابر

23ـ مهندس علیاک ر ن یئی

3ـ مهندس سیامک ایهیرر

01ـ مهندس ایهه رادمهر

07ـ مهندس محمد طاهری

24ـ مهندس سیدمحمد هاشمی

4ـ مهندس غالمرضا آزاد منجیری

00ـ مهندس جهانگیر رستمزاده

08ـ مهندس مهیار ررنیا

25ـ مهندس حسن یگانگی

 5ـ مهندس مجت ی آمرینیا

02ـ مهندس کام یز رضوی

09ـ مهندس علی کریمیآنچه

 1ـ مهندس کامران تیموری

03ـ مهندس حسامایدین راقی

21ـ مهندس مجید گودرزی

7ـ مهندس بیتا جمایی

04ـ مهندس سعید سعیدیان

20ـ مهندس بهمن مومنیمقدم
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