به نام خدا

صفحه  1از 1

دومین صورتجلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 97/11/11

مصوبات:
 -1بند  1دستورجلسه با موضوع بررسی و تصویب زمان برگزاری و تقویم جلسات هیات مددیر براسدات ترصدر  2مداد 4
نظامنامه ادار جلسات هیات مدیر مطرح و موضوع برگزاری جلسات در روز های شنره و یکشنره به رای گذاشدته شدد ده
برگزاری جلسات در روزهای شنره با  11رای موافق از  22نفر حاضر مورد موافقت قرار گرفدت هچنندیم موضدوع برگدزاری
جلسات در روزهای سه شنره دی ما به رای گذاشته شد ه با  11رای موافق از  21نفر حاضر تصویب گردیدد بدرای زمدان
برگزاری جلسات هیات مدیر  ،ساعت  11الی 11و 14:41الی 14:41مطرح ه ساعت  11الدی  11بدا  14رای موافدق از 21
نفر حاضر ،مصوب گردید.
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صفحه  1از 1

دومین صورتجلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 97/11/11

مصوبات:
 -2با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع نحوه اطالع رسانی دستورجلسات هیات مدیره در دستور کار جلسه قررار ررترت هبره
اتفاق آرا) و با پیشنهاد اطالع رسانی از طریق کارتابل الکترونیک مواتقت رردید .ه91رای مواتق از  24نفر حاضر )
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صفحه  1از 1

دومین صورتجلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 97/11/11

مصوبات:
 -3با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع انتخاب حسابرس مستقل در دستور کار جلسه قرار گرفتت ببته ااقتار )را شترکت
حسابرسی سنجیده ر ش )ریا بعنوان حسابرس مستقل هیات مدیره برای بررستی ااییتد اتراز متاای ستا 6331انتختاب
گردید .ب63رای موافق از  52نقر حاضر
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صفحه  1از 1

دومین صورتجلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 97/11/11

مصوبات:
 -4بند  2دستورجلسه با موضوع تعیین نماینده هیات مدیره سازمان در کمیسیون معاام ت برسساام مااده  22نظامناماه
مالی و معام تی مطرح و سرکار خانم مهندم رسدمهر به عنوسن نماینده هیات مدیره در موضوع یادشده سنتخاا گردیاد (
 22رسی موسفق سز  22نفر حاضر)
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دومین صورتجلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 97/11/11

مصوبات:
 -5بند  3دستورجلسه با موضوع بررسی حدود اختیارات رئیس و هیات رئیسه براساس مواد  33و  37آییی اامیه اجراییی
قااون اظام مهندسی و کنترل ساختمان مطرح و طرح پیشنهادی کمیسیون طرح و براامه دوره هفیت میورد یاییید و م یرر
شد موضوع حداکثر ظرف مدت  3ماه بررسی و پیشنهاد مجدد یوسط کمیسیون طرح و براامه جهت ارائه به هییات میدیره
صورت پذیرد 15 ( .رای موافق از  55افر حاضر)

