
  

 به نام خدا

  م(نه)دوره  هیأت مدیره 34 مصوبات جلسه شماره

 

 

                  اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  01/03/1401تاریخ جلسه:

 - غایبین:    نفر 15 تعداد حاضرین:  20:00پایان:        17:00آغاز:      فوق العاده:    

 3446/1401یره پیرو دعوتنامههیأت مد 34 با 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.  28/02/1401مورخ 

 
  












 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

1 

خدمات اداری گاز  سازمان اقدام نماید و امور اداری گاز دفترته امالک نسبت به خرید ملکی مناسب جهت کمیمقرر گردید 
ارجاع گاز محقق  ماه سامانه جامع در آن ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام گیرد. ظرف شش

همچنین  مصوب گردید. توسط سازمان برای مشهد و شهرستانهابخش گاز گردد. بکارگیری نیروهای متخصص و مورد نیاز 
 حداکثر تا دو ماه دیگر صورت پذیرد. نی مکانیک به منظور ادامه همکاری مقرر گردید مکاتبه الزم با شرکت تعاو

قای دکتر آ
 آجیلیان
 مدیر فاوا

  موافقت نگردید.با درخواست اعالم شده طرح و  1680نامه شماره  2

3 
قرارداد و ادامه همکاری با طرح گردید و براساس نظریه کمیته انفورماتیک و مشاور حوزه فاوا با عقد  23130نامه شماره 

 شرکت اینتک مطابق جدول اعالمی موافقت شد.
 مدیر فاوا

 مدیر آموزش

4 
مل مالکیت خیریه مورد مدارک و مستندات کاه ئطرح و استفاده از خدمات مهندسی رایگان مشروط به ارا 438نامه شماره 

 موافقت قرار گرفت.
 مدیر ارجاع کار 

 مدیر فنی

5 
ندات موجود به تصویب در پروژه ذکر شده با توجه به مست رایگان یاستفاده از خدمات مهندسطرح و  22438نامه شماره 

 رسید.
 مدیر ارجاع کار 

 مدیر فنی

6 
سهم مجریان  1401سال  از ابتدای ، مقرر گردیدآموزشی ارتقاء و تمدید پایه مهندسینبا توجه به حضوری شدن دوره های 

 درصد افزایش یابد. 70درصد به  60آموزشی از 
 مدیر آموزش
 مدیر مالی

7 

صوبه ماز متن  "علی الحساب "شورای مرکزی طرح و مقرر گردید کلمه  28/02/1401ش م مورخ /44219نامه 
تعرفه  نی بر اعالممب وزارت راه و شهرسازی 11/02/1401مورخ  430/19608ه حذف و مفاد نامه هیات مدیر 25/02/1401

 ابالغ و اجرایی گردد. 1401اصالحی 

 مدیر فاوا
 مدیر مالی

 


