به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات صد و دومین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 22/10/92

مصوبات:
 -1با پیشنهاد ریاست سازمان بند  3دستور جلسه با موضوع اختیارات رئیس و هیات رئیسه ساا ساو ساازمان اساتان در
صدر دستور کار جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و مقرر شد با عنایت به ماده  67آیین نامه اجرایی قانون نظا مهندسای و
کنتر ساختمان وظایف و اختیارات مندرج در ماده  63آیین نامه اجرایی موصوف به شرح بندهای جدو پیوست به هیاات
رئیسه و رئیس سازمان سا سو دوره هشتم سازمان نظا مهندسای سااختمان اساتان اهاران ا اویی اختیاار می اردد و
درخصوص بند  11ماده مرقو استخدا و عز و نصب کارکنان سازمان اعیاین شا و و وقاو و دساتمزد و پاادا آنهاا
(خاصه معاونان ،مدیران ،کارکنان و روسا و معاونین دفاار) به شرح ذیو ا ویی گردید:
 در خصوص کارکنان،کارشناسان وکارمندان ،استخدا وعز و نصب براساس آئیننامه اداری و استخدامی و رعایت شرایطاوراز مندرج در ساختار سازمانی و نیز در خصوص معاونان ،مدیران و روسا و سرپرستان دفاار و سازمان استخدا وعز و
نصب با رعایت شرایط اوراز در ساختار سازمانی وطی مراوو مندرج در ساختار سازمانی به رئیسسازمان ا ویی می ردد.
ابصره :در صورایکه معاونان ،مدیران و روسا و سرپرستان دفاار و سازمان شرایط اوراز ساختار سازمانی را نداشته باشد ولای
در مدت زمان محدودی اوراز شرایط فو برای ایشان امکانپذیر باشد رئیس سازمان مای اواناد فارد ماورد نظار را بعناوان
سرپرست در پست مربوطه نصب نماید و رئیس سازمان وداکثر ظرف مدت سه ماه موظف باه انتصااف فارد واجاد شارایط
میباشد 13( .رای موافق از  12ن ر واضر )

غائبین جلسه- :

به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات يکصد دومين جلسه هشتمين دوره هيأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 22/11/92

مصوبات:
 -9با پيشنهاد رياست سازمان بند  2دستور جلسه درخصوص تغييرات در اعضاي کميسيون هاي تخصصي در صدر دستور
جلسه قرار گرفت (با اکثريت آرا) و باتوجه به عناوين کميسيونهاي  11گانه و با استعفاي برخي از اعضاي هيات مديره و
هيات رئيسه و با توجه به شرح وظايف پيشبيني شده در ساختار سازماني مصوب افراد زير انتخاب شدند:
ـ کميسيون طرح و برنامه:

ـ براي اين کميسيون با استعفاي آقايان مهندس هاشمي و مهندس الهيفر 2 ،نفر از اعضاي هيأت مديره داوطلب شدند
که پس از رأيگيري ،آقايان مهندس طاهري و مهندس مومنيمقدم با اکثريـت آرا بـه عضـويت کميسـيون طـرح و برنامـه
درآمدند.
ـ کميسيون مبحث بيست و دوم :

ـ براي اين کميسيون با استعفاي آقايان مهندس ميرجعفري ،مهندس هاشمي و مهندس رئيسياصل  3نفر از اعضاي هيـأت
مديره داوطلب شدند که پس از رأيگيري ،آقايان مهندس نبيئي و مهندس موسـوي و سـرکار خـان مهنـدس رادمهـر بـا
اکثريت آرا به عضويت کميسيون مبحث بيست و دوم درآمدند.
ـ کميسيون آموزش و پژوهش :

ـ براي اين کميسيون با استعفاي آقاي مهندس اکبريانراد يک نفر از اعضاي هيأت مديره داوطلب شـدند کـه پـس از رأي-
گيري ،آقاي مهندس مومنيمقدم با اکثريت آرا به عضويت کميسيون آموزش و پژوهش درآمدند.
ـ کميسيون هدايت و ارزيابي کارشناسان ماده :92

ـ براي اين کميسيون با استعفاي آقاي مهندس يگانگي يک نفر از اعضاي هيأت مديره داوطلب شـدند کـه پـس از رأي-
گيري ،آقاي مهندس رضوي با اکثريت آرا به عضويت کميسيون هدايت و ارزيابي کارشناسان ماده  22درآمدند.
ـ کميسيون انجمن ها و تشکل هاي مهندسي :

ـ براي اين کميسيون با استعفاي آقاي مهندس الهيفر يک نفر از اعضاي هيأت مديره داوطلب شـدند کـه پـس از رأي-
گيري ،خان دکتر اميني با اکثريت آرا به عضويت کميسيون انجمن ها و تشکل هاي مهندسي درآمدند.
ـ کميسيون انرژي و محيط زيست:

ـ براي اين کميسيون با استعفاي آقايان مهندس آمرينيا و مهندس آزاد منجيري دو نفر از اعضاي هيأت مديره داوطلـب
شدند که پس از رأيگيري ،آقايان مهندس موسوي و مهندس جعفري فشارکي با اکثريت آرا به عضويت کميسيون انـريي و
محيط زيست درآمدند.
ـ کميسيون صدور خدمات مهندسي و روابط بين الملل :

ـ براي اين کميسيون با استعفاي آقايان مهندس ميرجعفري و مهندس آمري نيا  2نفر از اعضاي هيـأت مـديره داوطلـب
شدند که پس از رأيگيري ،آقاي مهندس نبيئي و خان دکتر اميني با اکثريت آرا بـه عضـويت کميسـيون صـدور خـدمات
مهندسي و روابط بين الملل درآمدند.
ـ کميسيون رفاه ،سالمت و حمايت از اعضاء :

ـ براي اين کميسيون با استعفاي آقاي مهندس الهيفر يک نفر از اعضاي هيأت مديره داوطلب شـدند کـه پـس از رأي-
گيري ،آقاي مهندس طاهري با اکثريت آرا به عضويت کميسيون رفاه ،سالمت و حمايت از اعضاء درآمدند.
ـ کميسيون تلفيق:

ـ براي اين کميسيون با استعفاي آقاي مهندس ميرجعفري يک نفر از اعضاي هيـأت مـديره داوطلـب شـدند کـه پـس از
رأيگيري ،آقاي مهندس جعفري فشارکي با اکثريت آرا به عضويت کميسيون تلفيق درآمدند.
ـ شوراي رابط :

ـ براي شوراي رابط با استعفاي آقاي مهندس ميرجعفري و مهندس رئيسياصل  2نفر از اعضاي هيـأت مـديره داوطلـب
شدند که پس از رأيگيري ،آقايان مهندس کريميآنچه و صابر با اکثريت آرا به عضويت شوراي رابط درآمدند.

به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات یکصد و دومین جلسه هشتمین دوره هیأت مدیره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 22/11/92

مصوبات:
 -3بند  1دستورجلسه با موضوع ارائه بحث و بررسی در خصوص بودجه سال  1911مطرح و با اعماال غیییارام مطرو اه
(به پیوست) مصوب گردید( .اکثریت آراء )

