
  

 به نام خدا

  م(نه)دوره   هیأت مدیره 36 مصوبات جلسه شماره

 

 

                 اصلی:        محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان  08/03/1401تاریخ جلسه:

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

 4261/1401یره پیرو دعوتنامههیأت مد 36 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.  05/03/1401مورخ 

 

 پیگیری  کننده شرح مصوبه ردیف

1 
هیات مدیره گزارش و در جلسات آتی نموده موضوع را بررسی کمیته ای مقرر شد  22در خصوص دستورالعمل اجرایی مبحث 

 ارائه نمایند، تا تصمیم گیری جهت اقدام الزم انجام شود.
 

2 

و مصوبه هیات مدیره سازمان در همان تاریخ در خصوص ارزیابی  04/03/1401پیرو مصوبه کمیسیون معامالت سازمان مورخ 
شرکتهای حائز شرایط فنی مناقصه سامانه یکپارچه و هوشمند سازمان و لزوم تشخیص قیمت عادله و پیرو استعالم قیمت از سه 

یر و با توجه به امتیاز فنی شرکتها و همچنین قیمت آنها ، شرکت همتا رایانه با شرکت کننده در مناقصه به شرح ز بومیشرکت 
 . کمترین قیمت و باالترین امتیاز فنی به عنوان شرکت اول و شرکتهای بعدی به ترتیب قیمت و امتیاز به شرح زیر می باشند

 شرکت همتا رایانه -1
 شـرکت تـوسعه راهـکار انـدیشه فردا )گراف(-2
 شرکت کیا کوشیار رایانه  -3

 دیر فاوام
 مدیر اداری
 مدیر مالی

3 

و انتخاب بازرسان نوبت اول در  1399و تراز مالی  1401و  1400فرآیند برگزاری مجمع عمومی ساالنه با موضوع تصویب بودجه
محل سالن دانشکده علوم دانشگاه در  06/05/1401و نوبت دوم در تاریخ  محل سالن اجتماعات سازمان در 26/04/1401تاریخ 

 برگزار شود. فروسی
 خزانه دار

4 
انتخاب استان  یانتظام یشورا به عنوان اعضای محجوب حامد محمدرضا ، نوید رضا ناصری ومظلومی مسعود ریاضیسید  انیآقا

 شد، نسبت به معرفی اعضای منتخب به شورای مرکزی اقدام گردد.مقرر  شدند و
 دبیر 

5 
 . انتخاب شدند شورای مرکزی 1396وفق نظام نامه سال  هاناعضای هیات اجرایی انتخابات نمایندگی شهرستا

 نمایند.را تعیین و اعالم . و .. انتخابات هیات اجرایی برنامه زمانبندیمقرر شد ضمناً 

قای مهندس آ
 زارعی

 مدیر نمایندگی ها

 


