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  دستور جلسه: 

   در خصوص افزايش درآمدهاي فنی و مهندسی دانشكده و   اداری و مالیمعاونت استماع گزارش اقدامات انجام گرفته در حوزه

 اختصاصي دانشگاه و صرفه جويي در مصرف هزينه ها 

   استماع گزارش بازرس کمیته سالمت اداري و مبارزه با فساد دانشگاه 

 بررسي تکمیل اطالعات سامانه ارزيابي عملکرد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 

 ساير موارد 
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 نفر 32اعضای حاضر :  

 تصميمات جلسه:

جلسه با حضور اعضاء شورا به شرح زیر تشكيل شد و مقرر شد :

ح بازبیني و اصال، دانشجويي دانشگاه و اداري پژوهشي،خدمات اعم از آموزشي،  کلیه الکترونیکي نمودناقدام براي  ضمن -1

 قرار گیرددر اولويت کاري مسئولین محترم و نیز تسريع امور براي کاهش مراجعه حضوري ارباب رجوع  مربوطفرآيندهاي 

 و گزارش اقدامات در جلسات آتي شورا ارائه شود.

ربوط مامور انتقال  انتقال خدمات آموزشي به بستر سامانه هاي الکترونیکي موجود در دانشگاه، باالخص تمهیدات الزم براي -1

عاونت م توسط به بستر سامانه گلستان، ارشد و دکتري مقاطعدانشجويان  پايه اعضاي هیأت علمي و پروپوزال به درخواست

 .شوده گزارش آن در جلسه بعدي شورا ارائ و شدهفراهم  دانشگاه محترم آموزشي و تحصیالت تکمیلي

آن توسط واحدهاي ارائه دهنده خدمت  کامل در صورت ارائه خدمات جديد و يا تغییر شیوه ارائه خدمات، اطالع رساني -3

 صورت پذيرد.

علي ناصري منش)بازرس کمیته  دکتر گزارش بازرس کمیته سالمت اداري و مبارزه با فساد اداري در دانشگاه توسط آقاي -0

 تمرکز بر نقاط بااز وقوع جرم و فساد اداري احتمالي  پيشگيریانجام تمهیدات الزم براي برارائه شد و  اداري و ...( سالمت

                   . تأکید شد آسیب پذير احتمالي

 با مديريت برنامه، بودجه و تشکیالت ،معاونت ها و واحدهاي مرتبط با انجام ارزيابي عملکرد، در ارسال مستندات مربوط -5

 پشت صفحه                       همکاري الزم را داشته باشند. دانشگاه



ا هجويي در هزينهفني و مهندسي در راستاي صرفه محترم اداري و مالي دانشگاه و رئیس محترم دانشکدهگزارش معاونت  -6

هاي نوين رئیس محترم دانشکده فناوري ي آتي و افزايش درآمدهاي اختصاصي دانشگاه ارايه شد و مقرر شد در جلسه

 گزارش در همین زمینه ارايه نمايند.

 

ينگجه)رئیس دانشگاه و رئیس شوراي راهبري توسعه مديريت(دکتر عزيز حبیبي   

حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي عبداله حسني)مسئول نهاد مقام معظم 

 رهبري(   

و دبیر شورا (معاون اداري و مالي ) دکتر اردوان قرباني   

 دکتر عباس فني اصل)معاون فرهنگي و اجتماعي(   

ن فرهنگي و دانشجويي(دکتر معرفت سیاه کوهیان )معاو  

 (  و تحصیالت تکمیلي معاون آموزشي) ترحم مصريدکتر 

دکتر ابوالفضل بضاعت پور)معاون پژوهشي و فناوري(  

 دکتر علي اصغري )رئیس حوزه رياست و روابط عمومي(   

(  مسئول بسیج اساتید  ) دکتر اسماعیل گلي  

(  دکتر شهرام جمالي ) مدير فناوري اطالعات و ارتباطات   

  

 دکتر فرزاد میرزائي)مدير نظارت،ارزيابي و تضمین  کیفیت( 

 

   )غايب(دکتر محمد نريماني)رئیس دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي( 

 

 دکتر داود سیف زاده )رئیس دانشکده علوم(    

 

 

 دکتر امین قلي زاد )رئیس دانشکده فني و مهندسي(  

  

)غايب( دکتر اکبر قويدل )رئیس دانشکده کشاورزي و منابع طبیعي(

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

 دکتر ياشار عزيزيان)رئیس دانشکده فناوري هاي نوين نمین(   

)رئیس دانشکده کشاورزي مشگین شهر(  مارالیان  حبیبدکتر  

()رئیس دانشکده کشاورزي و منابع طبیعي مغاناصغر عباديدکتر   

 سعیداله حسین پور )نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي در شورا (

(مدير برنامه، بودجه و تشکیالت)محسن عبدي   

( اداري امور مدير )بهنام سروري     

  )غايب((  ماليمور امدير )بهزاد قرباني دکتر 

  (وري بهره و ريیس گروه تشکیالت،تحول اداري)جت اصنافيح

 مهران باقالچي ) نماينده شوراي کارمندان دانشگاه( 

(شوراي راهبري توسعه مديريتمسئول دبیرخانه  ) طاهر حسین زاده  


