
    

  به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

  ( دوره هفتم )

  

   فوق العاده :                              :اصلی  سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي   02/02/96 تاریخ جلسه:

    -  سازمانی برون نمایندگان تعیین نحوه خصوص در گیري تصمیم - دستور از پیش نطق سازمان، رئیس گزارش دستور جلسه: 

 کل اداره  18/12/95 مورخ  د/114765/22 شماره نامه طرح - سازمان حقوقی واحد مسئول مدیر خصوص در گیري تصمیم

 نمایندگی دفاتر انتخابات خصوص در گیري تصمیم - نمایندگی دفاتر مدیریت تصدي تکلیف تعیین -  شهرسازي و راه محترم

 مهندسی نظام و مسکن بنیاد – شهرسازي و راه وزارت جانبه 3 نامه تفاهم اجراي نحوه خصوص در گیري تصمیم -شهرستانها

 فنی شناسنامه مسکن، بنیاد هاي پروژه خصوص در رئیسه هیأت پیشنهادات طرح -  روستائی هاي ساز و ساخت خصوص در

  .موارد سایر - وارده هاي نامه برخی طرح -  نفره 4 هیأت به ارجاع جهت شهرستانها در وملکی

         جلسه : گزارش 

نطق پیش از دستور :  -1

در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران گزارشی از سفر خود به اتفاق دکتر اخوان به تهران و دیدار با معاونت محترم وزیر )- 1- 1

   و جناب آقاي دکتر شیبانی و همچنین حضور در شوراي مرکزي ارائه دادند .

مهندس کامران موضوع دعوت از اعضاء  شوراي مرکزي در تاریخ دوم خرداد ماه را مطرح و پس از بحث و تبادل ) آقاي - 2-1

  نظر در این خصوص مصوب گردید :

مصوبه : استان خراسان رضوي در تاریخ دوم خرداد ماه نود و شش میزبان اعضاء محترم شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسی 

  ساختمان خواهد بود . 

  سازمانی : برون نمایندگان تعیین نحوه خصوص در گیري تصمیم -2

پس از بررسی و تبادل نظر در این خصوص مقرر گردید هر یک از اعضاء محترم ظرف مدت حداکثر یک هفته پیشنهادات خود 

  را ارائه نموده و در جلسه دو هفته آینده لیست نهائی جهت تصویب ارائه شود . 

 جناب آقاي مهندس وکیلی به عنوان مشاور :بررسی موضوع همکاري با  - 3

راي موافق  7نفر حاضر در جلسه با  14پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص با توجه به راي گیري از بین 

  راي مخالف موضوع تصویب  نشد .  7و 

 :  شهرستانها نمایندگی دفاتر انتخابات خصوص در گیري تصمیم -4

مهندس حسین بشیر  و جناب آقاي مهندس مدنی در جلسه مورد بررسی موضوع فوق با حضور جناب آقاي 

  قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مصوب گردید :

  هیأت اجرائی انتخابات شهرستانها به شرح ذیل مصوب شد :مصوبه : 

قاي مهندس محمد آآقاي مهندس حسین بشیر ، آقاي دکتر ناصر محسنی ،  خانم دکتر آناهیتا زنده دالن ، 

نیز  و نماینده اداره کل راه و شهرسازي حسین خامنه باقري ، آقاي مهندس عماد مدنی و اعضاء هیأت رئیسه

 تعیین شدند .  هیأت نظارتبه عنوان اعضاء 

  

  

  
  

 


