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 تاریخ

 شماره     

 دانشگاه محقق اردبیلی کارگروه استقرار میز خدمتصورتجلسه 

  دستور جلسه: 

 انتخاب دبیر کارگروه  -                  ر جهت استقرار میز خدمت در دانشگاه معرفی نماینده تام االختیا -

  سایر موارد  -                                                                 روند احصاء خدماتبررسی  -

 13ساعت خاتمه:  12ساعت شروع:        29/3/97  :    مورخ          سه شنبهزمان: روز:              اداری، مالی و مدیریت منابع تمعاونمكان: اتاق 

 نفر  8اعضای حاضر :                                                                       

 تصمیمات جلسه:

دبیرخانه کارگروه گردید مقررسازمان اداری و استخدامی کشور  7/9/96مورخ  1538588در اجرای بخشنامه شماره  -1

 نماید. را احصاء دد خدماتی که الزم است بصورت الكترونیكی و یا حضوری در میز خدمت ارائه گر

 رئیس توسطء اعضا ابالغو نماینده تام االختیار کارگروه توسط ریاست محترم دانشگاه و  گردید ابالغ رئیسرمقر  -2

 صادر شود. ه کارگرو محترم

ور به منظو  میز خدمت تعیین شدند. استقرار دبیر کارگروه عضو و این جلسه آقای طاهر حسین زاده به عنوان در  -3

وسط ت ایشانقرار شد محدودیت های دسترسی  ارسال نامه ها و پیش نویس ها  به کارتابل رئیس و اعضاء کارگروه

 برداشته شود. واحد دبیرخانه

کلیه نامه ها و بخشنامه ها در  ،دستور العمل استقرار میز خدمتبه منظور اطالع اعضای کارگروه از روند اجرای  -4

 به اعضاء ارسال گردد. توسط دبیر کارگروه  الزم است  این خصوص

الزم  است اطالع رسانی مناسب و شفاف در این خصوص  ،کارشدن جهت آگاهی ارباب رجوع از روند و فرآیند انجام  -5

 توسط دبیر کارگروه صورت پذیرد. 

و یا  به کارگروه اضافهواحدهای تخصصی ارائه دهنده خدمت حسب مورد و به فراخور نیاز  نماینده های  مقرر شد -6

 .شوند  دعوت

 
کارگروه معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئیس )زاده پروفسور مهرداد محرم

 ( استقرار میز خدمت

 

 (مدیر برنامه، بودجه و تشكیالت)محسن عبدی 

  

 (مدیر اداری )بهنام سروری   

 

 

 غالمرضا یوسفی فعال)مدیر حقوقی(

 علی النقی مصطفایی )رئیس گروه فناوری اطالعات و ارتباطات (

 

 

 اداره دبیرخانه مرکزی(کماال الدین کمالی )رئیس 

 

 

 احد اقبالی )سرپرست اداره روابط عمومی(

 

 

 (دبیر کارگروه استقرار میز خدمت ) طاهر حسین زاده

 


