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 تاریخ

 شماره     

                                      دانشگاه  شوراي راهبري توسعه مدیریتصورتجلسه 

  دستور جلسه: 

ت استماع گزارش ریاس –بحث و بررسی شاخص هاي عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاههاي دولتی   -بررسی مصوبات قبلی شورا 
افزایش درآمدهاي اختصاصی راستاي دانشکده در محترم دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی در خصوص اقدامات انجام گرفته در این 

 سایر موارد –بررسی لزوم تعیین بازرس کارگروه سالمت اداري دانشگاه  -دانشگاه
 13  ساعت خاتمه:  11  ساعت شروع:          02/05/98:    مورخ          شنبه چهاردانشگاه            زمان: روز:  شورايمکان: اتاق 

 نفر 21 اعضاي حاضر : 

 جلسه:تصمیمات 

 .ارائه نماینددر خصوص افزایش درآمدهاي اختصاصی عملکرد خود را  مقرر شد رؤساي دانشکده ها در جلسات آتی شورا گزارش -1

رائه گردید و ا محترم نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهمدیر دانشجویی و فرهنگی توسط  معاونت نتایج ارزیابی کارکنان گزارش -2

 . گیردقرار  معاونین محترم  مربوطه در اختیار نتایج ارزیابی  مقرر شد 

امتیاز شاخص هاي عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دانشگاه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد اقدامات الزم در خصوص افزایش  -3

 امتیاز صورت گرفته و گزارش نتیجه آن در جلسه آتی شورا توسط مدیر محترم برنامه ، بودجه و تشکیالت دانشگاه  ارائه شود. 

 
 )شوراي راهبري توسعه مدیریتو رئیس  دانشگاهرئیس (عزیز حبیبی ینگجهدکتر 

 (غایب)   حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي عبداله حسنی(مسئول نهاد مقام معظم رهبري)

 ) شوراو دبیر معاون اداري و مالی ( دکتر اردوان قربانی 

 دکتر معرفت سیاه کوهیان (معاون فرهنگی و دانشجویی)

 ) و تحصیالت تکمیلی معاون آموزشی( ترحم مصريدکتر 

) بضاعت پور(معاون پژوهشی و فناوريدکتر ابوالفضل 

 رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی)دکتر علی اصغري (

 (غایب)         )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 (

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

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

  دکتر مهدي جودي (رئیس دانشکده کشاورزي مشگین شهر)

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

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

 )مدیر برنامه، بودجه و تشکیالت(محسن عبدي 

  )اداري امور مدیر (بهنام سروري   

 )مالیامور مدیر (قربانی بهزاد دکتر 

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

 شوراي کارمندان دانشگاه) نماینده ( مهران باقالچی

 )شوراي راهبري توسعه مدیریتمسئول دبیرخانه  ( طاهر حسین زاده

 


