
 

 

 

 به نام خدا

 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  03/6/79تاریخ جلسه:
 رد ارجاع طرح ضرائب تعيين-آموزش کميته محترم اعضاء تعيين-مدیره هيات محترم اعضاء از یك هر دستور از قبل نطقدستور جلسه : 

 وارده های نامه برخی طرح-ساجام سيستم

 آغاز شد . جلسه با قرائت قرآن

 اهم موارد طرح شده در جلسه :

  *مصوبه :

الحسنه و مهر و رسالت که به جهت مهندسين محترم و اخذ تسهيالت  مقرر گردید مبالغ موجود در حسابهای قرض-1

حساب امانی سازمان تامين اعتبار گردد و مانده حسابهای مذکور به جریان نقدینگی ایشان اختصاص داشته است از منبع 

 سازمان بازگردد تا مشکالت سازمان به جهت بلوکه شدن حسابها رفع گردد .

آموزشی ، مشکالت مالی در هنگام بازدیدهای مجریان  تذکر مجدد آقای دکتر موسوی در خصوص عدم پرداخت مبالغ  -2

سازمان و برای رفع این مشکل مستلزم آن است  وجوه خرج کرد مسئول بازدیدها از طرف رداخت به موقععلمی و عدم پ

 مهندسين برای ثبت نام بازدیدها در اختيار مسئول این کميته قرار گيرد . بنابراین :که مبلغی از وجوه واریزی 

 *مصوبه :

 خانم اميد ) مسئول امور بازدیدها ( قرار گيرد .*مقرر گردید از مبالغ واریزی هر بازدید تنخواه در اختيار 

دعوت آقای دکتر رضوی از حاضرین در جلسه ) اعضای هيات مدیره ، بازرسان و نماینده راه و شهرسازی( جهت  -0

در ساختمان فنی و مهندسی دانشگاه  12ساعت  0/9/79شرکت در اولين جلسه آزمون آنالین دوره ی ارتقاء که در تاریخ 

 برگزار خواهد شد .آزاد 

 *مصوبه :

تمدید  03/9/79به مدت یکماه دیگر یعنی تا  در خصوص تعداد کار در شهرستانها هيات مدیره   11/12/79 مصوبه ی  -4

 شد .*

 *مصوبه :

آقای دکتر  و ضمن تشکر و قدردانی از زحمات دکتر اسالمی،تمدید  1433احکام اعضای کميته ی آموزش تا پایان سال  -5

 . عيدیانی بعنوان نماینده ی گروه برق جایگزین شدند

 د. غيبتهای مکرر ایشان تذکر داده ش همچنين به نماینده ی گروه معماری به سبب

مصوبه: تصميم گيری در خصوص ضرائب و مواردی که در نظامنامه ی طرح ارجاع به هيات مدیره واگذار شده بود به قرار 

 زیر می باشد:

 مصوب شد . ،کار 4تعداد کار کاندیداتوری هر فرد در هر روز  9-0در بند -

 ساعت می باشد . 24مهلت کاندیداتوری برای هر کار  9-0در بند -

 

 


