
  

 به نام خدا

 هیأت مدیره )دوره هشتم( 126مصوبات جلسه شماره 

 

 

                  اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  20/06/1400 تاریخ جلسه:

 یک نفر غایبین:        نفر 14تعداد حاضرین:  21:00پایان:          18:00آغاز:         فوق العاده:    

مورخ  10404/1400یره پیرو دعوتنامه هیأت مد 126با 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.   18/06/1400

 
 

 

 :پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

1 
)ضریب  Pو تأثیر ضریب مذکور در امتیاز مهندسان مقرر شد ضریب  Pدر خصوص ضریب  با توجه به پایش صورت گرفته

 ، صرفاً در گروههای ساختمانی الف و ب لحاظ گردد. اشتغال حرفه ای( 
 مدیر فاوا

2 
در پس از ارائه گزارش بررسی عقد تفاهم نامه بین سازمان و اداره ثبت برگزاری دوره های آموزشی با شرایط ذکر شده 

 مصوب گردید.تفاهم نامه 
 مهندس حسین پور

3 

و پس از آن امور مربوطه به انجام  1400ماه  مهرتا انتهای شرکت تعاونی مهندسین مکانیک  با قراردادمقرر گردید تمدید 
 شرکت برنده مناقصه واگذار گردد.

در خصوص برون سپاری خدمات گاز فقط به صورت تأمین نیرو و با توجه به  08/03/1400پیرو مصوبه هیأت مدیره مورخ 
خیابان  -مصوب گردید، ساختمان واقع در: بلوار سجادتوسط سازمان نظام مهندسی لزوم تأمین ساختمان امور گاز در مشهد 

 متری در طبقه سوم به صورت رهن کامل 40متر مربع زیر بنا در دو طبقه و یک سوئیت  350متراژ به  183پالک  -جامی
 سازمان قرار گیرد. در اختیارو به مدت یکسال کامل شمسی اجاره  براساس اعالم قیمت کارشناس رسمی دادگستری

مستأجر سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و به منظور استفاده  ،همچنین مقرر شد در زمان انعقاد قرارداد اجاره
، دارایی، عوارض از امور مربوط به گاز سازمان لحاظ گردد و در متن قرارداد تمامی عوارض مربوطه از قبیل عوارض شهرداری

همچنین مقرر شد   و مستأجر تعهدی در این خصوص نداشته باشد. قید شودبه عهده مالک ایر عوارض سو  تغییر کاربری
 موضوع قرارداد واگذاری امور گاز و نام مستأجر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قید شود.

رئیس سازمان و   
 خزانه دار

4 
خرید تجهیزات، لوازم، سیستم های پس از قطعی شدن اجاره مکان مورد نیاز، به منظور تجهیز دفتر جدید امور گاز مقرر شد 

 کامپیوتری و ... صورت پذیرد.
 خزانه دار
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، 2-4-210-99، کدنوسازی  9-6-34-16، کدنوسازی 1-5-48-4-1استفاده از خدمات مهندسی رایگان با کدنوسازی 
پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل های صادره   4-1-22-92-1و کدنوسازی  20-1-146-3512کدنوسازی 

 مورد موافقت قرار گرفت.
 مدیر فنی

 


