
  

  

  

  10/6/93مورخ  دوره ششم جلسه هیأت مدیره هفتمینهشتاد و مصوبات اهم 

                و ...  همکار همکار مهندس در شرکتهاي حقوقی موافقت شد و مقرر گردید که درخصوص سهمیه و تعداد شبا کلیات موضوع افزای -1

  بررسی بیشتري گردد.

انتخابات به روز  13/6/93اي هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی تا پایان وقت اداري روز پنجشنبه با توجه به تمدید زمان ثبت نام کاندیداه -2

 مهرماه موکول شد و ضمناً مهندسین با مدرك مرتبط نیز می توانند در انتخابات ثبت نام نمایند. 9چهارشنبه 

با توجه به تمدید زمان ثبت نام به هفته آینده  نتیجه بررسی وضعیت کاندیداهاي دفاتر نمایندگی بر اساس برنامه اجرایی مصوب -3

 موکول شد.

مقرر گردید که حد نصاب تشکیل شدن جلسات کمیسیون مطرح و  4/5/93مصوبه مورخ  8نحوه بازسازي کمیسیونها با توجه به بند  -4

با حضور 
1

3
مقرر گردید که اعضایی  همچنین یز در این حد نصاب باشند وبه اضافه یک نفر باشد که رئیس یا نائب رئیس کمیسیون ن 

که در کمیسیونها کمتر از 
1

3
  .حذف و نفرات جدید جایگزین گردند را شرکت نمودند ،جلسات  

              کلیات ،  92دفاتر در سال  نامه دفاتر رابط مطرح با توجه به آمار مربوط به تعداد پروژه ها و متراژادامه موضوع اصالح نظام  -5

 92پروژه در سال  250تعداد پروژه با در نظر گرفتن شاخص متراژ صد هزار مترمربع و  و نوع مورد موافقت قرار گرفت 3به درجه بندي 

آقایان مقرر شد موضوع با مد نظر قراردادن موارد فوق و وضع موجود دفاتر و اطالعات و آمار موجود براي تعدادي از شهرها مجدداً توسط 

 یزدانی و خاوري نژاد و هیأت رئیسه سازمان بررسی گردد. مهندسین

  قرر شد پس از بررسی بیشتر در جلسه آینده طرح گردد.موضوع بررسی مجدد عوارض مجري مطرح که م - 6

 

 حاضر/غائب اعضاي علی البدل ردیف حاضر/غائب اعضاي اصلی ردیف

   حسین بهارفر  14   مهران اصفهانی زاده 1

    فرشید رضا حقیقی    15 مصطفی خاوري نژاد 2

   رمضانعلی طالیی   16 نادعلی رمضانپور 3

حسینی سید نصراله صابر 4    17 مهران فرصت   

   محسن قربانی   18 سیف اله علی نیا 5

    احمدرضا گران   19  محمد فیروزیان 6

   عادل منصورکیایی  20  سید محمد محمدي تاکامی 7

  بازرسین اصلی   جواد مهجوریان نماري 8

 شهرام ساروي    21 سودابه مهري تاالرپشتی 9

 علیرضا صفرپور    22 تورج نائیج پور 10

  فرشاد گوران     23 حسین نعمتیان جلودار 11

 بازرس علی البدل   جالل نوراله زاده زواردهی 12

  میر محمد هادیان   24 شیرزاد یزدانی 13
  

  

  تورج نائیج پور        سودابه مهري تاالرپشتی    

  رئیس سازمان           سازمان دبیر


