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 شماره     

                                      صورتجلسه شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه 

  دستور جلسه: 

 در خصوص افزایش درآمدهای اختصاصي دانشگاه و صرفه  استماع گزارش اقدامات انجام گرفته در دانشکده فناوری های نوین نمین

 جویي در مصرف هزینه ها 

 آموزشي باالخص انتقال امور مربوط به درخواست  استماع گزارش معاون محترم آموزشي و تحصیالت تکمیلي در خصوص انتقال خدمات

 پایه اعضای هیأت علمي و پروپوزال دانشجویان مقطع ارشد و دکتری به بستر سامانه های الکترونیکي موجود در دانشگاه

 یع در ارائه بررسي اقدامات انجام شده توسط معاونت ها و دانشکده ها در خصوص کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع به دانشگاه و تسر

 خدمات

 بررسي شاخص های عمومي و اختصاصي ارزیابي عملکرد 

 سایر موارد 

 

 00:36ساعت خاتمه:   06:66ساعت شروع:            52/60/99:    مورخ  شنبهسه زمان: روز:  ان: اتاق شورای دانشگاه    مک

 نفر 23اعضای حاضر :  

 تصميمات جلسه:

 : موارد زیر به تصویب رسيدجلسه با حضور اعضاء شورا به شرح زیر تشكيل شد و 

ال سهای دولتي در دستگاههای عمومي و اختصاصي ارزیابي عملکرد شاخصنحوه ارایه مستندات دانشگاه برای گزارش  -0

 تهیهارائه شد و بر لزوم همکاری واحدهای مختلف دانشگاه در  بودجه و تشکیالت، توسط مدیر محترم برنامه 0391

تأکید شد. 0399مدارک و مستندات در ارزیابي عملکرد سال 

در مصرف  صرفه جویي به منظور های مختلف آموزشي ارائه شده در گروه با سرفصل یکسانادغام دروس مقرر شد  -5

.ها قرار گیردمحترم آموزشي و تحصیالت تکمیلي و رؤسای محترم دانشکده کاری معاوندر اولویت  مالي منابع

به دانشجویان و ایجاد تمهیدات الزم برای ارائه  خدمات  زم به منظور الالع رسانيریزی و هماهنگي البرنامهمقرر شد  -3

های آموزشي اعم از حضوری و یا غیر حضوری  و شرکت آنان در کالسو تسهیل امور مربوط به ثبت نام  ورودی  جدید

.صورت پذیردها و رؤسای محترم دانشکدههای مختلف ممکن توسط معاونین وشبه ر

کارشناسان محترم از مسئولین و  دانشجویان و سایر ارباب رجوعسئواالت مقرر شد به منظور کاهش مراجعات حضوری،  -4

االت سئو"تحت عنوان ها و دانشکدهها به همراه پاسخ آنها در سایت معاونتباشد، ميدارای فراواني بیشتر  دانشگاه که

درج شود."متداول

ها و افزایش درآمدهای اختصاصي جویي در هزینهدر راستای صرفه های نوین نمینفناوری گزارش رئیس محترم دانشکده -2

. ضمن تقدیر وتشکر از اقدامات گسترده انجام گرفته در جهت ارتقای کیفي فعالیت های دانشکده مذکور، ارایه شد دانشگاه

 مقرر شد برای افزایش درآمدهای اختصاصي در دانشکده نیز فعالیت های بیشتری صورت گیرد.



رئیس محترم  مغان  و بع لبیعيو منا کشاورزیفناوری رئیس محترم دانشکده گزارش  شورا، ی آتيمقرر شد در جلسه -0

 .شوددر همین زمینه ارایه مشگین شهر  دانشکده کشاورزی 

 

 دکتر عزیز حبیبي ینگجه)رئیس دانشگاه و رئیس شورای راهبری توسعه مدیریت(

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

 رهبری(   

(و دبیر شورامعاون اداری و مالي ) دکتر اردوان قرباني   

 دکتر معرفت سیاه کوهیان )معاون دانشجویي(

 و تحصیالت تکمیلي(  معاون آموزشي) ترحم مصریدکتر 

دکتر ابوالفضل بضاعت پور)معاون پژوهشي و فناوری(  

 دکتر علي اصغری )رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي(   

  ( مسئول بسیج اساتید  ) دکتر اسماعیل گلي

ارزیابي و تضمین  کیفیت(  دکتر فرزاد میرزائي)مدیر نظارت،   

 دکتر داود سیف زاده )رئیس دانشکده علوم(    

 دکتر امین قلي زاد )رئیس دانشکده فني و مهندسي(  

 دکتر اکبر قویدل )رئیس دانشکده کشاورزی و منابع لبیعي(

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

 دکتر یاشار عزیزیان)رئیس دانشکده فناوری های نوین نمین(   

 

)رئیس دانشکده کشاورزی مشگین شهر(  مارالیان  حبیبدکتر  

()رئیس دانشکده کشاورزی و منابع لبیعي مغاناصغر عبادیدکتر   

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

(برنامه، بودجه و تشکیالتمدیر )محسن عبدی   

( اداریامور مدیر )بهنام سروری   

(  ماليامور مدیر )بهزاد قرباني دکتر   

  (وری بهره و رییس گروه تشکیالت،تحول اداری)جت اصنافيح

 مهران باقالچي ) نماینده شورای کارمندان دانشگاه( 

(شورای راهبری توسعه مدیریتمسئول دبیرخانه  ) لاهر حسین زاده  

 

:غایبين  

 دکتر عباس فني اصل)معاون فرهنگي و اجتماعي( 

( دکتر شهرام جمالي )مدیر فناوری الالعات و ارتبالات  

 دکتر محمد نریماني)رئیس دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي(  

 دکتر مرتضي ابراهیمي)رئیس دانشکده ادبیات و علوم انساني( 


