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  دانشگاه محقق اردبيلي صورتجلسه كميسيون تحول اداري

   دستور جلسه: 

 گزارش كميته ارزيابي كاركنان(غير هيأت علمي) -   ر جهت استقرار ميز خدمت در دانشگاه االختيامعرفي نماينده تام  -

   در دانشگاهتوسعه مديريت شوراي راهبري تشكيل  -                         ءبررسي و تصويب فرم هاي ارزيابي عملكرد اعضا -

   10:30ساعت خاتمه:  9:00ساعت شروع:           23/3/97  :    مورخ          چهارشنبهمكان: اتاق شوراي دانشگاه            زمان: روز:  

  نفر  12اعضاي حاضر :                                                                       

  تصميمات جلسه:

مقرر گرديد جلسات  سازمان اداري و استخدامي كشور  7/9/96مورخ  1538588در اجراي بخشنامه شماره  -1

خدماتي كه الزم است بصورت الكترونيكي و يا  تشكيل شود و دبيرخانه كارگروه  رگروه استقرار ميز خدمتكا

اقدام  ميز خدمت  درقابل ارائه   خدماتافه نمودن نيز نسبت به اضرا احصاء و دد حضوري در ميز خدمت ارائه گر

 كارگروه در جلسه بعدي كميسيون گزارش گردد. تصميمات  و  نمايد. 

فرم هاي ارزيابي سال  گرديد مقرر  و تصويب 1396 سال در) علمي هيأت غير( كاركنان ارزشيابي نمرات -2

  امتياز نمودن كاربردي به موظف كاركنان عملكرد ارزيابي كارگروه   ضمن در. گردد ابالغ اعضاء به   1397

 . شد كاركنان تشويق و پايه  ترفيع ،ارتقاء در  آن تأثير و عملكرد ارزيابي

مديريت برنامه ، بودجه و تشكيالت متولي گردآوري ، سازماندهي و جمع بندي كليه آمار مربوط به دانشگاه  -3

 شد و مقرر شد خروج هر گونه آمار از دانشگاه با تأييد  واحد مذكور صورت پذيرد.

ارايه آمار و اطالعات صحيح در فرآيندهاي گوناگون از قبيل تعيين بودجه دانشگاه، رتبه  اهميتبا عنايت به  -4

مقرر شد كليه سامانه ، و لزوم  يكپارچه سازي سامانه هاي مختلف  آن در توسعه دانشگاه ،  نقش و  بندي و ... 

، بودجه و تشكيالت متمركز در مديريت برنامه سامانه هاي اختصاصي حوزه ها ) هاي تعريف شده ( به غير از 

  حوزه ها مكلف هستند در تكميل اطالعات مورد نياز همكاري الزم را با آن مديريت انجام دهند.  شود و تمامي

ليه ك پيشنهاداتتعيين امتياز مقرر شد  در دانشگاه ،به منظور افزايش پويائي و بهبود روش ها و كاهش هزينه  -5

كميته نظام قالب در  نيز دانشجويان هيأت علمي و غير هيأت علمي وعضاي اكاركنان اعم از مديران و  

 زمينه را انجام دهد.و كميته مذكور موظف شد تا اطالع رساني مناسب در اين شوند  بررسيپيشنهادات 

توسعه  شوراي راهبري در خصوص تشكيل   شوراي عالي اداري 5/9/93مورخ  11852/93/206مصوبه شماره  -6

  توسعه مديريت شوراي راهبريكميسيون تحول اداري با نام  منبعد مطرح شد و مقرر گرديد دانشگاه  مديريت 

  به فعاليت خود ادامه دهد.

 


