
  06/09/1395                     مديرهجلسة هيأت                         

» 60  « 

 

 ١٧:٣٠: ��وع����  

  در ابتداي جلسه آقاي مهندس مجتبي زاده گزارش از امور جاري سازمان ارائه نمودند.* 

و نيز انتخاب بازرسان محترم در دي ماه(نوبت  96* پيرو پيشنهاد آقاي مهندس مجتبي زاده با اكثريت قاطع آرا مقرر شد بودجه پيشنهادي سال 

  (نوبت دوم) برگزار شود. ماه اول) و بهمن

* پيرو پيشنهاد آقاي مهندس مجتبي زاده مقرر شد موضوع تشكيل كميته روز مهندس براي برنامه ريزي مراسم روز مهندس و چاپ سررسيد در 

  دستور جلسه هفته بعد قرار گيرد.

  ارائه نمودند. 4/9/95مورخ * آقاي دكتر باقري گزارشي از روند نتيجه انتخابات گروه هاي تخصصي در روز پنج شنبه 

* مقرر شد آقاي مهندس اذاني به عنوان نماينده بازرسان محترم سازمان در كميته رسيدگي به شكايات احتمالي در خصوص انتخابات گروه هاي 

  يند.ت نمانماينده محترم راه و شهرسازي شركتخصصي مركب از آقاي مهندس مجتبي زاده رياست سازمان و دبير هيأت مديره و 

  ديره در جلسات گروه هاي تخصصي بدون حق رأي و جلسه، از راه و شهرسازي استعالم گردد.م* مقرر شد امكان شركت يكي از اعضاي هيأت 

  * مقرر شد تا قبل از روز مهندس يك دوره همايش اخالق حرفه اي توسط آقاي مهندس شيباني برگزار گردد.

دسي و گزارش نويسي توسط آقاي محمديان در زنجان و نيز در شهر ابهر(در صورت رسيدن به حد * مقرر شد تا آخر سال يك دوره حقوق مهن

  نصاب) برگزار گردد.

  فر باشد.ن 5* مقرر شد تعداد اعضا كميسيون هاي تخصصي رشته نقشه برداري و شهرسازي 

  شدند:* اعضاي كميسيون رشته نقشه برداري برابر صورتجلسه پيوست به شرح ذيل انتخاب 

  خانم مهندس اميني -5آقاي دكتر كيامهر  -4آقاي مهندس جوجاني  -3آقاي مهندس اخالق پسند  -2آقاي مهندس بهنيان -1   

  آقاي مهندس امير رضايي و آقاي مهندس سيدعلي ابراهيمي به عنوان اعضا علي البدل اول و دوم انتخاب شدند.    

  ر صورتجلسه پيوست به شرح ذيل انتخاب شدند:* اعضاي كميسيون تخصصي رشته شهرسازي براب

آقاي آقاي مهندس حالجي و آقاي مهندس ايپك وردي و  -5و4آقاي مهندس عزيزي   -3خانم مهندس پيري  -2آقاي مهندس بيگلري  - 1  

  مهندس قاسمعلي افشاري به عنوان عضو علي البدل انتخاب شدند.

  برگزار شود. 7/9/95فوق العاده روز يكشنبه مورخ  * مقرر شد انتخاب هيأت رئيسه سال دوم در جلسه

  


