
 

 

 به نام خدا
 

 

 (مو)نوبت د 81/81/8011مورخ  العاده به طور فوقمجمع عمومی عادی صورتجلسه 

 
  

مورخ  242/44-9091دعوتنامه کتبی شماره و 40/21/2044مورخ  3049 پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطالعات شماره

 العاده )نوبت دوم( با حضورفوق طور به ، مجمع عمومی عادی21/21/2044 چهارشنبهروز  20در ساعت ، 49/21/2044

در محل جامعه تشکیل  عضو 100 از تعداد کل های مهندسان مشاور عضو جامعه دارای حق رأینفر نمایندگان شرکت 142

 اعالم و با تصویب اعضای مجمع:گردید. ابتدا طبق مفاد اساسنامه، رسمیت جلسه 
 

 رئیس هرمزد رامینهآقای مهندس  .2

 ناظر  اهلل مجلسیعزیزآقای مهندس  .1

  ناظر  سعید معنویآقای مهندس  .9

 ناظر  چریکارسالن چهاردهامیرآقای مهندس  .0

 منشی خانم مهندس زیبا صابری .0

 

 

 طبق دستور جلسه به شرح زیر اقدام گردید: ، از استقرار هیأت رئیسهپس 
 

شورای  امه، کاندیداهاینق آئینوف. سپس گردیدکه با اکثریت آرا تصویب  ه شدنامه برگزاری مجمع به رأی گذاشتآئین -2

اعضا حاضر در جلسه آراء و  به معرفی خود پرداختندداوری و هیأت تجدیدنظر داوری  هیأت هیأت بازرسان، مدیریت،

 . ی ریختندأهای رخود را در صندوقکتبی 

برگه رأی تسلیم شده به حاضران عداد . تدشآوری آرا و نظارت هیأت رئیسه، آرای مأخوذه قرائت و شمارش با جمع

 . گرددمیزیر اعالم جداول شرح  هنتایج بکه  برگه بود 149 مأخوذه برگه و تعداد آراء 142

 

 

 



 

 

 

 :سالهدوره هیجدهم برای یک دوره سه شورای مدیریتمنتخب اعضای اسامی 
 

 

 اعضای اصلی گروه
تعداد 

 رأی
 البدلاعضای علی

تعداد 
 رأی

 04 مهندس غالمرضا سنایی 881 سامی ستایشدکتر   بندرسازی -8

 81 مهدی امینیمهندس محمد 811 مهندس سیروس بلورچی سازی مصرف انرژیبهینه -1

 17 مهندس علیرضا طباطبایی مقدم 41 محتاجیمهندس هوتن  تأسیسات ساختمان -3

 14 پرورمهندس مهدی زراعت 14 مهندس علیرضا پوراشرف تأسیسات شهری -0

 34 مهندس امیر راسخ 801 علیرضا فندرسکیمهندس   ترافیک و حمل و نقل -7

 37 مهندس حسین رهنما 887 آبادیمهندس داود کرکه خطوط انتقال نفت و گاز -6

 36 غالمرضا مقیمیمهندس  871 رسولسهیل آلدکتر  آهن راهراه و  -1

 46 دکتر بهروز گتمیری 813 حسین یثربیمهندس سید ژئوتکنیک و مقاومت . . .  -1

 01 بخشمهندس تیمور هنر 816 مهندس مهرداد اشتری سازه -4

 71 مهندس کرامت اسالمی 838 زوارمهندس مهرداد حاج سدسازی -81

 71 اهلل واحدیفرجمهندس  18 سهراب مشهودیمهندس  شهرسازی -88

 80 مرغزاردکتر شهرام هاشمی 886 مهدی بهنیادکتر محمد صنایع -81

 71 مهندس زهره قهرمانی 834 پیشهفرشاد کاوهمهندس محمد فرودگاه -83

 10 مهندس رضا سهرابی 41 مهندس حسن شنطیا کشاورزی و دامپروری -80

 80 مهندس حسن رحیمی فرزان 41 مهندس حامد سحابی سیستم و . . .مدیریت و  -87

 80 آهنگرانداریوش کاوهدکتر  41 امیر حالجیمهندس  ئوفیزیکژو  شناسیزمین،معادن -86

 71 الدین ایمانیمهندس کمال 810 نیامهندس سعید سادات معماری -81

 33 محمد مداحمهندس  41 سازشمشیرحسن عبداهللمهندس محمد منابع آب -81
 مهندسی نفت و گاز و . .  - 84
 

 07 طبرسیمهندس فیروز اردشیریان 813 مهندس مسعود مشتاقیان

 38 مهندس حسن تسلیمی 10 حسین سراجیمهندس سید بردارینقشه -11
 

 

 

 

 



 

 

 
 سالهمنتخب مجمع برای یک دوره یک هیأت بازرساناسامی 

  
 تعداد رأی شرکتنام  نام و نام خانوادگی ردیف

 804 جویاب نو اللهیمهندس عطااهلل آیت 8
 883 برآیند ذهنیمهندس مجید امیر 1

 11 رویان البدل()عضو علی  علی حامدیدکتر محمد 3
 60 طرح و تبدیل البدل()عضو علی مهندس سیامک دولتشاهی 0

 813 هامون مهندس خسرو زرتاب 7
 41 توان مهندس منوچهر شکوفی 6

 10 ایران توپوگرافی البدل(عضو علی) نوازمهندس پروین غریب 1
 17 مدیریت و مهندسی آگاهان مهندس مهرداد وطانی 1

 
 
 سالهمنتخب مجمع برای یک دوره سه هیأت داوریاسامی 

  
 تعداد رأی نام شرکت نام و نام خانوادگی ردیف

 881 پراهوم مهندس احمد جعفری 8
 41 ایمن راه حکیمیاهلل مهندس رحمت 1

 816 بنیاد ترافیک ایران دکتر مهدی ریاضی 3
 811 پاسارگاد مهندس علیرضا شهابیان 0

 818 پارس اسلوب نژاددکتر ابوالقاسم صانعی 7
 11 اوج پژوهش صنعت دکتر ناصر فالحی 6

 18 گرانطین دکتر فرزین کالنتری 1
 
 
 سالهمنتخب مجمع برای یک دوره سه جدیدنظر داوریهیأت تاسامی 

 

  
  

 

 

 

 

 

 تعداد رأی نام شرکت نام و نام خانوادگی ردیف
 887 طرح و معماری دکتر گیتی اعتماد 8

 11 بررسی منابع آب مهندس اسداهلل شهبازی 1
 70 توان تک طهران علی فریمهندس محمد 3

 811 آشناب مهندس محمد کیافر 0
 888 پی کده اهلل مجلسیمهندس عزیز 7



 

 

نامه محاسبه و وصول حق عضویت مصوب شورای مدیریت پس از توضیحات الزم از طرف نماینده طبق دستور جلسه آئین -1

ی اکثریت حاضران در جلسه به تصویب أی گذاشته شد و با رأآقای مهندس احمد جعفری و پرسش و پاسخ اعضاء به رکمیته 

 .مجمع رسید

 
 

 خاتمه یافت. 12:94جلسه در ساعت 
 
 

 

  اهلل مجلسیعزیز هرمزد رامینه

 

 

  چریکارسالن چهاردهامیر سعید معنوی                                          

 

 

  زیبا صابری

 


