
  

 به نام خدا

 م(نههیأت مدیره )دوره  1مصوبات جلسه شماره 

 

 

                  اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  19/08/1400 تاریخ جلسه:

  غایبین:        نفر 15تعداد حاضرین:  12:00پایان:          10:00آغاز:         فوق العاده:    

مورخ  14508/1400یره پیرو دعوتنامه هیأت مد 1 با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره

 تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تائید قرار گرفت.   18/08/1400

 

 

 

 

 :پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف
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نفر به  15 رأی از 11آقای مهندس بشیر به عنوان کاندیدای ریاست اعالم تمایل نمودند. آقای مهندس حسین بشیر با 
 عنوان ریاست سازمان انتخاب شدند.

نفر به عنوان  15رأی از  10در ادامه در خصوص نائب رئیس اول آقای مهندس مسعود افخمی گلی کاندیدا شدندکه با 
 نائب رئیس اول انتخاب شدند.

نفر به عنوان  15رأی از  10شدند که با  اهمچنین در خصوص نائب رئیس دوم آقای دکتر سید مهدی مداحی کاندید
 نائب رئیس دوم انتخاب شدند.

نفر به  15رأی از  21ر خصوص سمت دبیر نیز سرکار خانم مهندس ترانه مهاجر کوهستانی کاندیدا شدند که با د
 عنوان دبیر انتخاب شدند.

در ادامه و پس از مشورت اعضاء هیأت رئیسه آقای مهندس محمد مهدی فروهرنیا به عنوان خزانه دار به هیأت مدیره 
 نفر ،  ایشان به عنوان خزانه دار سازمان تعیین شدند. 15رأی از 14پیشنهاد شدند که با 
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مسأله توسط ریاست آئین نامه اجرایی در دستور کار جلسه نبود، این  73ماده  23باتوجه به اینکه تفویض اختیار بند 
موافقت  رأی موافق اعضا ورود این مبحث به دستور جلسه را مورد 11جلسه برای ورود به دستور جلسه مطرح شد و با 

آئین نامه اجرایی در حدود اختیارات نظام نامه مالی ابالغی  73ماده  23قرار دادند، در ادامه جلسه تفویض اختیار بند 
رأی  14شورای مرکزی و بودجه سازمان نظام مهندسی به ریاست و خزانه دار ، به عنوان دستور کار مطرح شد که با 

 ت.موافق مورد تصویب اعضای جلسه قرار گرف

 

 


