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 شماره     

                                      دانشگاه  شوراي راهبري توسعه مدیریتصورتجلسه 

  دستور جلسه: 

 – گزارش امتیاز و رتبه دانشگاه محقق اردبیلی در ارزیابی عملکرد دستگاههاي دولتی توسط مدیر محترم برنامه، بودجه و تشکیالت  -
ستماع ا -گزارش اقدامات انجام یافتھ در دانشگاه در بخش دولت الكترونیك توسط مدیر محترم فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه

گزارش مدیر  -افزایش درآمدهاي اختصاصی دانشگاه به منظوردر خصوص اقدامات انجام گرفته  هامحترم دانشکده  معاونان و رؤسايگزارش 
 سایر موارد – ص اقدامات انجام گرفته در خصوص صرفه جویی در مصرف کاغذمحترم اداري در خصو
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 نفر 20 اعضاي حاضر : 

تصمیمات جلسه:

 کارانیهماز و مقرر شد مورد بررسی قرار گرفت  در شاخص توسعه دولت الکترونیکعملکرد دانشگاه  ارزیابی نهایی نتایج گزارش -1

قدیر ت توسط هیأت محترم رئیسه دانشگاه که در ارتقاء امتیاز دانشگاه در ارزیابی عملکرد دستگاههاي دولتی همکاري داشته اند

 شود. 

بیشتر دولت الکترونیک در امور مختلف دانشگاه، مقرر گردید مدیریت محترم فناوري با عنایت به اهمیت تداوم استقرار هرچه  -2

برنامه عملیاتی الزم را براي اجرا در سال  ،اطالعات و ارتباطات در تعامل با رؤساي محترم دانشکده ها و معاونان محترم دانشگاه

 و سال آتی ارائه نمایند.  1398

شاخص هاي مدیریت سرمایه انسانی،  درامتیاز کسب شده گزارش  بعديدر جلسه دانشگاه  معاون محترم اداري و مالیمقرر شد  -3

شخص را م تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف برايبرنامه هاي عملیاتی  شفافیت و مدیریت مالی و ارتقاي سالمت اداري را ارایه و 

 .نمایند

معاون محترم پژوهشی و فناوري و نیز معاون محترم دانشجویی دانشگاه گزارش عملکرد درآمدهاي اختصاصی وصولی شش ماهه  -4

نتیجه پیگیري راه اندازي و راهکارهاي افزایش درآمد حوزه خود را ارائه نمودند و مقرر شد معاونت محترم پژوهشی و فناوري 

 رایه نمایند.انیز آزمایشگاههاي مرجع عسل و خاك را 

مقرر شد در جلسه آتی معاون محترم اداري و مالی و معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی گزارش درآمدهاي وصولی شش  -5

 و راهکارهاي افزایش آن را ارایه نمایند. 1398ماهه اول سال 

 رزه با فساد اداري معرفی شدند.در این جلسه جناب آقاي دکتر علی ناصري منش به عنوان بازرس کمیته سالمت اداري و مبا -6

 



 )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 

 (معاون فرهنگی و دانشجویی)دکتر معرفت سیاه کوهیان 

 (غایب) ) و تحصیالت تکمیلی معاون آموزشی( ترحم مصريدکتر 

) بضاعت پور(معاون پژوهشی و فناوريدکتر ابوالفضل 

 رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی)دکتر علی اصغري (

          )مسئول بسیج اساتید (دکتر اسماعیل گلی

    )و ارتباطات  فناوري اطالعات مدیر( شهرام جمالی دکتر 
 

 (رئیس دانشکده علوم) داود سیف زادهدکتر 
 

 دکتر محتشم محبی(رئیس دانشکده فنی و مهندسی)
 

   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی) رئیسدکتر محمد نریمانی(
 

دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی) رئیسدکتر اکبر قویدل (

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

 (غایب)   دکتر یاشار عزیزیان(رئیس دانشکده فناوري هاي نوین نمین)

  دکتر مهدي جودي (رئیس دانشکده کشاورزي مشگین شهر)

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

 در شورا ) سعیداله حسین پور (نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي

 )مدیر برنامه، بودجه و تشکیالت(محسن عبدي 

  )اداري امور مدیر (بهنام سروري   

 (غایب)   )مالیامور مدیر (قربانی بهزاد دکتر 

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

 (غایب) شوراي کارمندان دانشگاه) نماینده ( مهران باقالچی

 )شوراي راهبري توسعه مدیریتمسئول دبیرخانه  ( طاهر حسین زاده

 


