به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات شانزدهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 79/11/11

مصوبات:
 -1بند  1دستورجلسه با موضوع تعیین تکلیف اجاره ساختمان شماره ( )2سازمان مطرح و با توجهه بهه تیزیها سهاختمان
مذکور و جمیع جزات مقرر گردید انعقاد قرارداد جدید از زمان اتمام قرارداد قبلی با افاایش ماهیانه حداکثر سیصد میلیهون
ریال به هیات رئیسه تفویض گردد11( .رای موافق از  24نفر حاضر )

به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات شانزدهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 79/11/11

مصوبات:
 -1با پیشنهاد ریاست سازمان بند  01دستورجلسه با موضوع بررسی و اتخاا تما یم درخماو مناصماه بی اه تک یال
درمان و مسئولیت انفرادی و گروهی در صدر دستورجلسه صرار گرفت(10رای موافق از  12نفر حاضار ه چنای نرار باه
مدت زمان اندک باصی مانده تا زمان ات ام جلسه با پیشنهاد ریاست سازمان مقرر گردید یک ساعت باه مادت زماان جلساه
اضافه گردد08( .رای موافق از  14نفر حاضر و پس از بحث و بررسی با برنده پیشنهادی ک یسیون معاامتت و مناصماات
(بی ه سرمد موافقت گردید01( .رای موافق از  01نفر حاضر

به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات شانزدهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 79/11/11

مصوبات:
 -3با پیشنهاد ریاست جلسه بند  11دستورجلسه با موضوع بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص مناقصه سررسید سازمان در
صدر دستورجلسه قرار گرفت11( .رای موافق از  11نفر 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

9ـ مهندس بیژن خطیبی

11ـ مهندس مجتبی صابر

21ـ مهندس علیاكبر نبیئی

1ـ مهندس سیامک الهیفر

11ـ مهندس الهه رادمهر

11ـ مهندس محمد طاهری

22ـ مهندس سیدمحمد هاشمی

2ـ مهندس غالمرضا آزاد منجیری

11ـ مهندس جهانگیر رستمزاده

18ـ مهندس مهیار فرنیا

21ـ مهندس حسن یگانگی

 1ـ مهندس مجتبی آمرینیا

12ـ مهندس كامبیز رضوی

19ـ مهندس علی كریمیآنچه

 1ـ مهندس كامران تیموری

11ـ مهندس حسامالدین راقی

21ـ مهندس مجید گودرزی

1ـ مهندس بیتا جمالی

12ـ مهندس سعید سعیدیان

21ـ مهندس بهمن مومنیمقدم

