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 بسمه تعالی 

 

 :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 ابراهیم زاد توت اغاج  نصیرا یحیی احد محمدی اصغر رسولی قادر باقری

 فریبرز براتی زهره ترابی آبادی علی هللیدا عباسی سعید حمزه علی احمدی

     حسن مجتبی زاده

 --:  غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 مهندس احمدی، مهندس قصابی: حاضر در جلسه بازرسان سازمان

توسالیا  )معااو  معمااری و شهرساازی ادار( کال،،       منش )مدیرکل محترم راه و شهرساازی،، دکتار  مهندس بیاتمدعوین: 

 مهندسی ادار( کل،مهندس ذبیحیا  )رئیس ادار( نظام

منش ضمن تشکر و قدردانی از اعضای هیات مدیره دوره هشتم به ویژه اعضای هیات رئیسه سال اول، ابراز بیات مهندس آقای

چراغ راهی باشد برای آینده و مسائل و مشکالتی که به لحاظ وجود سال گذشته امیدواری نمودند که تجارب تلخ و شیرین یک 

اختالف سلیقه در داخل خانواده هیات مدیره پیش آمده بود رفع و رجوع گردد و سال دوم با تدبیر و درایت و با انسجام در خور 

ی که امیدواریم به نحو احسن انجام هیات مدیره سپری شود. ایشا  همچنین به دو نکته تاکید نمودند: انجام وظایف و امور جار

شود. دومین مسأله تعالی سازمانی است که امیدوارم از تمامی ظرفیت سازما  برای تعالی سازمانی و انتظارات جامعه به ویژه 

جامعه مهندسی، دولت استفاده نماید. اداره کل راه و شهرسازی هم در راستای تحقق این اهداف آماده هرگونه همکاری و 

باشد از جمله هیات مدیره باید تالش نماید از دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی در وظایف سازما  و مهندسا  عضو اهی میهمر

جلوگیری نماید)برای نمونه سازما  نظام مهندسی کشاورزی، همچنین انتظار داریم در تولید مسکن انبوه و بازآفرینی بافت 

. در خصوص مکاتبات انجام شده بین سازما  و اداره کل راه و شهرسازی امیدوارم فرسوده وزارت راه و شهرسازی را یاری نماید

های الزم بین اداره کل راه و شهرسازی بعد از انتخابات هیات رئیسه جدید نسبت به تشکیل جلسات مشترک و برقراری هماهنگی

  و سازما  نظام مهندسی اقدام نمایند.

 ه گردید.سپس جلسه وارد دستورجلسه پیش بینی شد

 باشد:برگزار و نتایج به شرح ذیل مینتخابات اعضای هیات رئیسه سازما  ا -1

 آقای دکتر اصغر رسولی به عنوا  رئیس سازما  -  

 آقای مهندس احد محمدی به عنوا  نائب رئیس اول -  

 آقای مهندس فریبرز براتی به عنوا  نائب رئیس دوم -  

 دبیربه عنوا  آقای دکتر سعید عباسی  -  

دار سازما  اقدام نمودند که مورد تایید آقای مهندس زاد توت آغاج به عنوا  خزانه سپس اعضای هیات رئیسه نسبت به معرفی

 هیات مدیره قرار گرفت.


