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                                      دانشگاه  شورای راهبری توسعه مدیریتصورتجلسه 

  دستور جلسه: 

  گزارش مدير محترم برنامه، بودجه و تشكيالت در خصوص درآمدهاي اختصاصي  -استماع رهنمودهاي رياست محترم دانشگاه در راستاي تحول اداري و افزايش بهره وري

مورد مصوبات قبلي  گزارش مدير محترم اداري در خصوص اقدامات انجام يافته در -هاي اختصاصيوصولي دانشگاه در سنوات گذشته و بحث و بررسي نحوه افزايش درآمد

الخصوص ساختمان اداري و طرح ايجاد امكان ها عليصرفه جويي در هزينه نگهداري فضاي سبز دانشگاه و همچنين نصب تابلوهاي راهنما در داخل ساختمانشورا از جمله 

 ساير موارد -ارائه گزارش در خصوص امكان استفاده از سامانه مديريت جلسات  -طريق اتوماسيون در راستاي كاهش مصرف كاغذ درخواست كاال از انبار از

 11  ساعت خاتمه:  11  ساعت شروع:          52/25/89:    مورخ          شنبه چهاردانشگاه            زمان: روز:  شورايمكان: اتاق 
 نفر 02 اعضای حاضر : 

 تصميمات جلسه:

نظور به م با عنايت به ظرفيت هاي گسترده دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، مقرر گرديد رياست محترم دانشكده مذكور اقدامات الزم را  -1

.  بعمل آورند دانشگاه  افزايش درآمدهاي اختصاصي

و راهكارهاي افزايش درآمدهاي اختصاصي  1189علوم، تحقيقات و فناوري در مورد اجراي سياست ها و راهبردهاي اصلي سال  محترم نامه وزير -0

گزارش نمايند. در پايان سال جاري ها اقدامات خود را در اين زمينه هريك از معاونت ها و دانشكدهقرائت شد و مقرر گرديد 

جويي فرهنگي و دانشمعاونت كاركنان حوزه  شد بخشي ازدر ادامه بحث ارزشيابي كاركنان توسط دانشجويان از طريق سيستم گلستان، مقرر  -3

د. ننيز به آن مجموعه اضافه گرد

 رفاهي براي مجموعه دانشگاهي فرهنگي و با هدف افزايش درآمدهاي اختصاصي و فراهم نمودن امكاناتدانشگاه  تشكيل كارگروه اقتصاديلزوم  -4

:ايجاد شودبا تركيب زير  مقرر شد كميته ايمطرح و و كاهش هزينه ها 

آقاي  –آقاي بهنام سروري  –آقاي محسن عبدي  –دكتر روح اله مؤذني  –دكتر بهزاد قرباني  –دكتر محمد حسن زاده )رئيس كارگروه( -

 (چي )دبير كارگروهآقاي مهران باقال –آقاي رضا پرورش  -خاقان آزاد 
 (شوراي راهبري توسعه مديريتو رئيس  رئيس دانشگاه)عزيز حبيبي ينگجهدكتر 

 حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي عبداله حسني)مسئول نهاد مقام معظم رهبري(

 ( شوراو دبير معاون اداري و مالي ) دكتر اردوان قرباني 

 دانشجويي(دكتر معرفت سياه كوهيان )معاون فرهنگي و 

 ( و تحصيالت تكميلي معاون آموزشي) ترحم مصريدكتر 

( بضاعت پور)معاون پژوهشي و فناوريدكتر ابوالفضل 

 رئيس حوزه رياست و روابط عمومي(دكتر علي اصغري )

     (مسئول بسيج اساتيد )دكتر اسماعيل گلي

    (و ارتباطات  فناوري اطالعات مدير) شهرام جمالي دكتر 

 

 )رئيس دانشكده علوم( داود سيف زادهدكتر 

 

 دكتر محتشم محبي)رئيس دانشكده فني و مهندسي(

 

   دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي( رئيسدكتر محمد نريماني)

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي( رئيسدكتر اكبر قويدل )

 دكتر محمد حسن زاده)رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني(

 )غايب( عزيزيان)رئيس دانشكده فناوري هاي نوين نمين(دكتر ياشار 

 )غايب( دكتر مهدي جودي )رئيس دانشكده كشاورزي مشگين شهر(

 )رئيس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان(دكتر حبيب ماراليان

 (مدير برنامه، بودجه و تشكيالت)محسن عبدي 

 )غايب( (اداري امور مدير )بهنام سروري   

 (ماليامور مدير )قرباني بهزاد دكتر 

 (وري بهره و رييس گروه تشكيالت،تحول اداري)جت اصنافيح

 شوراي كارمندان دانشگاه( نماينده ) مهران باقالچي

 (شوراي راهبري توسعه مديريتمسئول دبيرخانه  ) طاهر حسين زاده



 


