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                                                                                                                                                                                                                                     موارد پیش از دستور :

 (دو)صفحه یک از 

 و تعداد کار و ظرفیت مجریان یافتند و در خصوص مشکالت مجریان حضور از اعضای مجریان در جلسه هیات مدیره  تعدادی الف( 

 توضیحاتی ارایه نمودند.

در جلسه حضور یافتند و در خصوص مشکالت شهرستان مربوطه جناب آقای مهندس قدیمی مسول دفتر نمایندگی شهرستان اسالم آباد  ب(

 نمودند.ی ارایه توضیحات

 بحث : دستور جلسه :
تعداد 

 حاضرین
 توضیحات : نتیجه آرا

۱ 

خرید تجهیزات دفتر 

نمایندگی شهرستان 

و اضافه  اسالم آباد

 کردن کارمند 

مقرر گردید برای دفتر نمایندگی شهرستان اسالم آباد با توجه به درخواست 

از نظر  وخریداری شود.آن دفترمسول دفتر نمایندگی تجهیزات مورد نیاز 

 نیروی انسانی و کارمند تقویت شود.

31 

مواف

 31 ق

 تصویب شد.
مخال

 0 ف

۲ 

آزاد شدن تعداد کار 

نظارت مهندسین نقشه 

 بردار

فیت قانونی در خصوص تعداد کار نظارت نقشه برداری مقرر گردید با حفظ ظر

 تعداد کار آنها آزاد باشد.
31 

مواف

 31 ق

مخال تصویب شد

 ف
۰ 

۳ 
و  مسجد امام رضا)ع(

 آنتجاری های 

هیات مدیره با هر گونه ساخت و ساز مساجد و امکان مذهبی موافق می باشد 

واقع در بلوار  03337با شماره نقشه ملک در و تجاری مسجد  ساخت و در خصوص 

مطابق شیوه نامه راه و شهرسازی به که قسمت مسجد آن مقرر گردید رودکی 

 تجاری ملک فوق ساخت عمل شود و در خصوص  ۰۴/۰۴/۴۰مورخ  ۵۶۸۷۵/۰۴۴شماره 

 و قانون نظام مهندسی عمل شود. مطابق مقررات

۱۳ 

مواف

 ق
۱۳ 

 تصویب شد
مخال

 ف
۰ 

۴ 

 

حقوق  حق الزحمه مشاور 

 سازمان

به نمایندگی از هیات مدیره در خصوص  هیات رییسه مقرر گردید اعضای هیات 

 حق الزحمه مشاور حقوقی تصمیم الزم را اخذ  نمایند.پرداخت 

 

 

۱۳ 

مواف

 ق
۱۳ 

مخال تصویب شد

 0 ف

5 

نرم افزار شرکت 

توسعه گران 

 آذربایجان 

شرکت نرم افزار توسعه گران داد واحد آی تی در در خصوص قراریشنهاد پ

بعد از تحویل  مدارک و اسناد و وموارد ذکر آذربایجان مطرح و مقرر گردید 

و تایید و تحویل قسمت هایی از نرم افزار به سازمان شده توسط واحد آی تی 

ودکتر کارگر به  واحد آی تی با شرکت مربوطه صلح و سازش صورت گیرد.

  گیری نماید.پینمایندگی از هیات مدیره موضوع را 
 

۱۳ 

مواف

 ۱۳ ق

مخال تصویب شد

 0 ف

1 

تجهیزات مورد نیاز 

سالن جلسات هیات 

 مدیره

در اسرع وقت مقرر گردید تجهیزات مورد نیاز سالن جلسات هیات مدیره 

 خریداری و تهیه شود .
31 

مواف

 31 ق
مخال تصویب شد

 0 ف
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 خزانه دار سازمان  7
آینده هیات مدیره کماکان مقرر گردید خزانه دار کنونی سازمان تا جلسه 

 خزانه دار سازمان باشند .
۱۳ 

مواف

 31 ق
مخال تصویب شد

 0 ف


