
 بنام خدا                                            
                       

 تاریخ

 شماره     

                                      دانشگاه  شوراي راهبري توسعه مدیریتصورتجلسه 

و الکترونیکی نمودن  به دانشکده ها برخی از اختیاراتدانشگاه در خصوص تفویض اداري و مالی  استماع گزارش معاون محترم -1 دستور جلسه: 
در خصوص برنامه آنها  دانشکده هامحترم و رؤساي دانشگاه  محترم استماع گزارش معاونان -2 فعالیت ها و صرفه جویی در مصرف منابع و اعتبارات

  سایر موارد -3 الکترونیکی نمودن فعالیت ها و خدمات و بازبینی فرآیندهاي انجام کار به منظور افزایش سرعت و کاهش مدت زمان انجام خدماتبراي 
  16  ساعت خاتمه:  14  ساعت شروع:          27/11/97:    مورخ          شنبهدانشگاه            زمان: روز:   شورايمکان: اتاق 

 نفر  19 اعضاي حاضر :                                                                       

 تصمیمات جلسه:
رفه و نیز صتفویض برخی از اختیارات به دانشکده ها و الکترونیکی نمودن فعالیت ها گزارش اقدامات انجام گرفته در خصوص  -1

ارائه گردید و مقرر شد  اداري و مالی دانشگاه و مدیران محترم این حوزه توسط معاون محترم جویی در مصرف منابع و اعتبارات 
.بازخوردهاي الزم در این خصوص در جلسات آتی شورا ارائه شود

براي اونت محترم اداري و مالی دانشگاه معحوزه توسط  اقدامات الزم گردید مقرر با عنایت به کاهش میزان تخصیص منابع،  -2
 بعمل آید. 1397نسبت به سال  1398در سال  درصدي اعتبار الزم براي نگهداري فضاي سبز دانشگاه 20کاهش 

یون اتوماس سیستم از طریقمقرر شد مقدمات الزم براي درخواست کاال به منظور صرفه جویی در مصرف کاغذ و نیز تسهیل امور،  -3
 فراهم شود.توسط حوزه معاونت محترم اداري و مالی  اداري و مالی

 دکتر نوبخت(عضوجناب آقاي کارآفرینانه توسط گزارشی با عنوان طرح ارتقاي سالمت از طریق ورزش و ایجاد فرهنگ و رویکرد  -4
ررسی بمحترم اداري و مالی دانشگاه  تمعاون هیأت علمی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی) ارائه گردید و مقرر شدمحترم 

    آورند. بعملرا در خصوص عملیاتی نمودن طرح ایشان هاي الزم 
 )شوراي راهبري توسعه مدیریتو رئیس  رئیس دانشگاه(عزیز حبیبی ینگجهدکتر 

 حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي عبداله حسنی(مسئول نهاد مقام معظم رهبري)

 ) شوراو دبیر معاون اداري و مالی ( دکتر اردوان قربانی 

 دکتر معرفت سیاه کوهیان (معاون فرهنگی و دانشجویی)

 ) و تحصیالت تکمیلی معاون آموزشی( ترحم مصريکتر د

 دکتر ابوالفضل بضاعت پور(معاون پژوهشی و فناوري)

     )مسئول بسیج اساتید (تر اسماعیل گلیدک

 )غایب(   )و ارتباطات  فناوري اطالعات مدیر( شهرام جمالی تر دک
 

 دکتر صدیف احدپور (رئیس دانشکده علوم)
 

 دکتر محتشم محبی(رئیس دانشکده فنی و مهندسی)
 

   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی) رئیسدکتر محمد نریمانی(

دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی) رئیس(دکتر اکبر قویدل 

 محمد حسن زاده(رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی)دکتر 

 دکتر یاشار عزیزیان(رئیس دانشکده فناوري هاي نوین نمین)

 )(غایبدکتر مهدي جودي (رئیس دانشکده کشاورزي مشگین شهر)

(رئیس دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دکتر حبیب مارالیان
 (غایب)مغان)

 )شکیالتمدیر برنامه، بودجه و ت( حسن عبديم

 )اداري امور مدیر ( سروري   بهنام

 )مالیامور مدیر (قربانی بهزاد دکتر 

 )وري بهره و رییس گروه تشکیالت،تحول اداري(جت اصنافیح

 شوراي کارمندان دانشگاه) نماینده ( مهران باقالچی

 )شوراي راهبري توسعه مدیریتمسئول دبیرخانه  ( طاهر حسین زاده


