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  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  13/13/98تاریخ جلسه:
امور جاري گزارشي در خصوص -گزارش مسئول بازديدهاي علمي سازمان -گزارش رئیس سازمان،نطق پیش از دستور دستور جلسه :

 2731قانون مصوبه  12درهزار شناسنامه فني و ملكي ماده ي  5تعيين تكليف در خصوص اخذ مبلغ -در بخش رسانه و انجام تغييرات در آن

 ساير موارد –طرح برخي نامه هاي وارده  -89توسط سازمان و پيش بيني آن در بودجه 

 آغاز شد .جلسه با قرائت قرآن 

 اهم موارد مطرح شده در جلسه: 

ارجزززاا  زززار و پيازززنساد ايازززان بزززه     و  بحززز حضورشزززان در شزززوراي مر ززززي    شزززر از ازگززززارش مسنزززد   -2

و بزززا  شزززوراي مر ززززي در خصزززوص تغييزززر روش ارجزززاا نسزززبت بزززه گذشززز ه و مطزززاب  قزززانون و منطبززز  بزززر عزززدا ت

 گزززارش مقززرر گرديززد  در ايززن راسزز ا  ززذا  رعايززت حززدود تزز حيت و  رفيززت    بززابضززاعت اسزز انسا  در نظززر گرفززت  

تجزيه و تحليل اس ان توسط بخش فني آماده و ارسال گردد.

و تجزيزززه و تحليزززل  بزززر اسزززا  89پيازززنساد شزززروا بزززه  زززار  مي زززه ي تعيزززين ميززززان تعرفزززه ي ورودي سزززال   -1

ميزان تعسدات و مسئو يت ها در رش ه هاي تخصصي 

 ، ....مسند  جن ي پور اعضاز  مي ه : د  ر  ا مي،  

آبززادي بعنززوان نماينززده هيززات مززديره در  ميسززيون بازديززد علمززي و خززانم         گزززارش آقززاي د  ززر موسززوي تقززي     -7

الزم بززذ ر اسززت  ززه بززا وجززود  غززو       (89تززا 85مسنززد  اميززد در خصززوص بازديززدهاي علمززي سززازمان،   از سززال       

ماززغول فعا يززت    فعا يززت  مي ززه هززا و  ميسززيون هززا دوسزز ان در ايززن  ميسززيون بززدون حزز  ا زحمززه هم نززان           

مززززي باشززززند  اعضززززاي  ميسززززيون بازديززززدهاي علمي:آقززززاي اميريززززان، آقززززاي گلكاريان،آقززززاي عبززززا  نيززززا       

ضززمناک  ززل هزينززه هززاي بازديززد    طسراني،د  ززر تززحاآ و آقززاي د  ززر خززاتمي و آقززاي د  ززر موسززوي تقززي آبززادي(        

.  از بازديد  نندگان اخذ و سازمان هي گونه هزينه اي را پرداخت نمي  ند

 12مزززاده ي درهززززار شناسزززنامه فنزززي و ملكزززي   5توضزززيحات مسنزززد  شزززر از در خصزززوص  ززززوم اخزززذ مبلزززغ    -1

  89و  زوم پيش بيني آن در بودجه  2731قانون، مصوبه ي 

 مصوبه: 

در هررزار اساسررسامه فسرری   ملررری بصررورا  لرری الحسررا    م ررر       5مقرررر گردیررض موارروم اخرر  م لرر    

بررر تائیررض اررورای مرکررزی    زارا راه   امرسررازی هم سرری  مصرروبه مومرر   مررومی در بودجرره ی سررا         

 لحاظ گردد.   98

انه اي توضزززيحات آقزززاي د  زززر نزززوبري   نماينزززده هيزززات مزززديره در بخزززش رسزززانه ( درخصزززوص پروتكزززل رسززز     -5

مل مجموعززه دسزز ورا عمل هززايي   ا ززه ايززن بحزز  شزز  جسززت پززيش بززردن منسززجم بخززش رسززانه ارائززه شززد       سززازمان

در قا ب قوانين نظام مسندسي ترفاک براي خراسان رضوي  و در بخش رسانه هاست.

قززرار  مح ززرم فايززل آن در اخ يززار اعضززاز مقززرر گرديززد    ززذا ايززن آئززين نامززه بايززد بززه تصززويب هيززات مززديره برسززد       

 طرح گردد.   مجددا در يكي از جلسات آتي و اع م نظر از طرآ اياان  بررسي گيرد و پس از مطا عه، 

و بازرسزززان جسزززت شزززر ت در همزززايش معمزززاري مزززور      هيزززمت مزززديره  اعضزززا  از  دعزززوت از گزززروه معمزززاري  -6

 در محل تاالر شسر   1/1/89

 


