به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات یازدهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مدیره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 79/11/60

مصوبات:
 -1بند  1دستور جلسه درخصوص تعیین ترکیب کمیسیونهای سازمان استان مطرح و باتوجه به عناوین کمیسیونهای
 11گانه و شرح وظایف پیشبینی شده در ساختار سازمانی مصوب بشرح ذیل انتخاب شدند:
ـ کمیسیون آموزش و پژوهش :خانم ها /آقایان /مهندس نبیئی ،مهندس رادمهر ،مهندس جمالی ،مهندس الهی فر ،اکبریاان
راد ،مهندس کریمی آنچه و دکتر شکیب به اتفاق آرا به عضویت کمیسیون آموزش و پژوهش درآمدند.
ـ کمیسیون هدایت و ارزیابي کارشناسان ماده  :79آقایان  /مهندس صابر ،مهندس یگانگی ،مهندس جعفری فشارکی ،مهندس
موسوی ،مهندس رئیسی ،مهندس گودرزی و خانم مهندس رادمهر به اتفااق آرا باه عضاویت کمیسایون هادایت و ارزیاابی
کارشناسان ماده  72درآمدند.
ـ کمیسیون انجمنها و تشکلهای مهندسي:

ا آقایان  /مهندس الهی فر ،مهندس آزاد ،مهندس فرنیا ،مهندس خطیبی ،مهندس رستم زاده ،مهنادس ساعیدیان و خاانم
مهندس جمالی به اتفاق آرا به عضویت کمیسیون انجمنها و تشکلهای مهندسی درآمدند.
ـ کمیسیون انرژی و محیط زیست :آقایان /مهندس تیموری ،مهنادس آزاد ،مهنادس گاودرزی ،مهنادس اصارری ،مهنادس
آمرینیا ،مهندس کریمی آنچه و خانم دکتر امینی بهاتفاقآرا بهعضویت کمیسیون انرژی و محیط زیست درآمدند.
ـ کمیسیون صدور خدمات مهندسي و امور بینالملل:

برای این کمیسیاون  9نفر از اعضای هیأت مدیره داوطلب شدند که پس از رأیگیری مخفی و کتبی و با نظاارت بازرساان،
آقایااان /مهناادس موسااوی ( 3رأی) ،مهناادس صااابر ( 71رأی) ،مهناادس رضااوی ( 73رأی) ،مهناادس آزاد ( 71رأی)،
مهندس یگانگی(71رأی) ،مهندس آمری نیا ( 74رأی) ،مهندس میرجعفری ( 71رأی) ،مهندس جعفری فشاارکی( 6رأی)و
دکتر شکیب ( 71رأی) رأی کسب کردند بدینترتیاب آقایاان مهنادس صاابر ،مهنادس رضاوی ،دکتار شاکیب ،مهنادس
میرجعفری ،مهندس یگانگی مهندس آمری نیا و مهندس آزاد بهعضویت کمیسیون صدورخدمات مهندسی واماوربینالملال
درآمدند.
ـ کمیسیون طرح و برنامه:

آقایان /مهنادس اکبریاان راد( 74رأی) ،مهنادس تیماوری( 74رأی) ،مهنادس راقای( 74رأی) ،مهنادس خار ( 74رأی)،
مهندس الهی فر( 74رأی) ،مهندس هاشمی( 77رأی) ،مهندس موسوی ( 3رأی) ،مهندس جعفری فشارکی( 7رأی) و خانم
مهندس جمالی( 71رأی) ،بدین ترتیب آقایان /مهندس اکبریاان راد ،مهنادس تیماوری ،مهنادس راقای ،مهنادس خار ،
مهندس الهی فر ،مهندس هاشمی و خانم مهندس جمالی به عضویت کمیسیون طرح و برنامه درآمدند.
ـ کمیسیون مبحث بیست و دوم مقررات ملي ساختمان :آقایان /مهنادس خطیبای ،مهنادس تیماوری ،مهنادس میرجعفاری،
مهندس خر  ،مهندس اکبریان راد ،مهندس هاشمی و مهندس اصرری بهاتفاقآرا بهعضویت کمیسیون مبحث بیسات و دو
مقررات ملی ساختمان درآمدند.
ـ کمیسیون مبحث دوم مقررات ملي ساختمان :آقایان /مهندس آزاد ،مهندس رضوی ،دکتر نوبخت ،مهندس تیموری ،مهندس
اکبریان راد ،مهندس راقی و مهندس فرنیا بعنوان رابطان هیات مدیره با گروه های تخصصی و آقایاان مهنادس ساعیدیان و
مهندس رستم زاده بعنوان نمایندگان هیات مدیره بهاتفاقآرا باهعضاویت کمیسایون مبحاث دو مقاررات ملای سااختمان
درآمدند.
ـ درخصوص کمیته نظام پیشنهادات به ا تفاق آرا آقای مهندس فرنیا بعنوان نماینده هیات مدیره در کمیته نظا
پیشنهادات انتخاب گردیدند.
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مصوبات:
 -2با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع تشکیل کمیسیون تلفیق در دستور کار جلسه قرارر راترت هبره رتفراا رر قایران
مهندس رردمها ،مهندس رضوی ،میاجعفای ،مهندس زرد ،مهندس مومنی مقدم ،مهندس کایمی نچره مهنردس مرام
بهرتفاا رر بهعضویت کمیسیون تلفیق در مدند .هبه رتفاا رر
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مصوبات:
 -3با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع گزارش صورت نقد ،بانکها و سپرده های ساازمان در صادر دساوور ااار جلسا رارار
گرفت (ب اتفاق آرا)

