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 شماره     

                                      صورتجلسه شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه 

  دستور جلسه: 

  در خصوص افزايش درآمدهاي  معاونت فرهنگي و اجتماعي و  دانشكده علوماستماع گزارش اقدامات انجام گرفته در حوزه   

 اختصاصي دانشگاه و صرفه جويي در مصرف هزينه ها 

  8931دستگاههاي دولتي  در سال بررسي شاخص هاي اختصاصي و عمومي ارزيابي عملكرد 

 ساير موارد  

 83:92ساعت خاتمه:   81ساعت شروع:            20/82/31:    شنبه          مورخ چهارزمان: روز:  ان: اتاق شوراي دانشگاه    مك

 نفر 81اعضای حاضر :  

 تصميمات جلسه:

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

ي در و اطالع رسان )سامانه ستاد( صورت گيرد كليه فرآيندهاي خريد دانشگاه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت -8

 صورت گيرد.  دانشگاه اين خصوص توسط مدير محترم مالي

 خصوصدر دبير محترم كارگروه حقوق شهروندي و ميز خدمت دانشگاه مستندات دريافت شده از واحدهاي مختلف دانشگاه  -0

را جمع  ( 03/82/31مورخ  01702و  83/82/31مورخ  09131)موضوع نامه هاي شماره حقوق شهروندي و ميز خدمت

 بندي و در جلسه بعدي شورا گزارش آن را ارائه نمايند. 

نشگاه توسط مدير محترم برنامه، بودجه و تشكيالت دا ،دانشگاه 8931سال  تقسيم كار و وظايف واحدها در ارزيابي عملكرد -9

  مشخص شده و به واحدها اعالم شود.  

خود را در مقاطع زماني مختلف به صورت مكتوب  بازديد گزارش دانشگاه  و مبارزه با فساد سالمت اداري كميته  بازرس  -1

 .ارائه نمايند

را به سازمان مديريت  8931مديريت برنامه، بودجه و تشكيالت دانشگاه نماينده تام االختيار دانشگاه در ارزيابي عملكرد سال  -3

 و برنامه ريزي استان اعالم نمايند. 



در خصوص صرفه جويي در هزينه ها و افزايش درآمدهاي اختصاصي دانشگاه، معاونت فرهنگي و اجتماعي و دانشكده علوم  -3

ارش خود را ارايه نمودند و مقرر شد در جلسه آتي شورا معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه و دانشكده ادبيات و علوم گز

 انساني برنامه هاي خود را در راستاي صرفه جويي در هزينه ها و افزايش درآمدهاي اختصاصي ارايه نمايند. 

 

راهبري توسعه مديريت(دكتر عزيز حبيبي ينگجه)رئيس دانشگاه و رئيس شوراي   

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

   )غايب(        رهبري(

و دبير شورا (معاون اداري و مالي ) دكتر اردوان قرباني   

 دكتر عباس فني اصل)معاون فرهنگي و اجتماعي(   )غايب(

دانشجويي(دكتر معرفت سياه كوهيان )معاون فرهنگي و   

 (  و تحصيالت تكميلي معاون آموزشي) ترحم مصريدكتر 

)غايب(      دكتر ابوالفضل بضاعت پور)معاون پژوهشي و فناوري(

)غايب(        دكتر علي اصغري )رئيس حوزه رياست و روابط عمومي(  

(  مسئول بسيج اساتيد  ) دكتر اسماعيل گلي  

  )غايب(       (ات و ارتباطات دكتر شهرام جمالي ) مدير فناوري اطالع

  

(كيفيت  دكتر فرزاد ميرزائي)مدير نظارت،ارزيابي و تضمين   

 

 دكتر محمد نريماني)رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي(   )غايب(  

 

 دكتر داود سيف زاده )رئيس دانشكده علوم(    

 

 

)رئيس دانشكده فني و مهندسي(  امين قلي زاد دكتر   

  

اكبر قويدل )رئيس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي(دكتر 

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

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

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

نشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان(دكتر حبيب ماراليان )رئيس دا  

 سعيداله حسين پور )نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي در شورا (

(مدير برنامه، بودجه و تشكيالت)محسن عبدي   

( اداري امور مدير )بهنام سروري     

(   ماليامور مدير )بهزاد قرباني دكتر   

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

 مهران باقالچي ) نماينده شوراي كارمندان دانشگاه( 

(شوراي راهبري توسعه مديريتمسئول دبيرخانه  ) طاهر حسين زاده  


