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   دستور جلسه: 
 بازنگري اعضاي كارگروه انتخاب كارمندان نمونه  -       و بررسي پيشنهادات ته نظام پذيرشبررسي پيشنهادات پذيرفته شده در كمي - 

                           گزارش كارگروه استقرار ميز خدمت  - 
  15:30ساعت خاتمه:  13:30ساعت شروع:           8/7/97  :    مورخ          شنبهيك دانشگاه            زمان: روز:   رياستمكان: اتاق 

  نفر  11اعضاي حاضر :                                                                       

  تصميمات جلسه:
ستاد در  متنوعهاي گيري از تراكم كارو جلو ارائه خدماتو تسريع در  بهبود كيفيت به منظور در اجراي برنامه راهبردي دانشگاه و -1

را  ها تفويض كنندتوانند به دانشكدهكه مي خدمات و اموريليست   15/8/97تا تاريخ  ي دانشگاههادانشگاه، مقرر گرديد معاونت
 ارائه نمايند. دانشگاه در جلسه آتي شوراي راهبري توسعه مديريت ، گزارش آن راالزم ضمن اقدامبصورت جدول تهيه و 

ارائه خدمات  و كيفيت افزايش سرعت در راستاي ها را جهت الكترونيكي نمودن فعاليت ها برنامه خوددانشكدها و همقرر شد معاونت -2
 براي طرح در جلسه شورا ارائه نمايند. 15/8/97تا تاريخ ارباب رجوع در قالب يك جدول تهيه و به 

مورد بازبيني طوري فرآيندهاي انجام كار خود را  سرعت و كيفيت ارائه خدمات، ها جهت افزايشدانشكده ها ومعاونت مقرر گرديد -3
گزارش اقدامات انجام گرفته در اين راستا در جلسات آتي شورا با هماهنگي ارائه  كه باعث كاهش مدت زمان اجراي آنها شود.دهندقرار 

 دبيرخانه مربوطه انجام خواهد گرفت.

توسعه مديريت مقرر شد از معاونان و اعضاي هيأت رئيسه نيز در صورت لزوم جهت حضور در جلسه جهت تقويت شوراي راهبري  -4
 دعوت به عمل آيد.

به مدير محترم اداري  مي نمايند،و يا افرادي كه خدمات به آنها ارايه  دانشجويانتوسط  كاركنان الكترونيكي ارزيابي طرح اجراي -5
 .را به اجرا درآورند ه آتي اين طرحمقرر شد حداكثر تا دو مامحول گرديد و 

اداري امور دبيري كارگروه انتخاب اعضاي غير هيأت علمي نمونه به مدير محترم  ،با پيشنهاد مدير محترم برنامه، بودجه و تشكيالت -6
 شد.  واگذار

با عنوان حذف فرآيندها و مكاتبات غيرضرور كه در كميته نظام پذيرش و بررسي  نازل اسدي و قاسم قديريپيشنهاد آقايان به  -7
 تعيين شد.  ميليون ريال پنجريال) 5000000پاداشي به مبلغ  ( ،مورد پذيرش قرار گرفته بود  50پيشنهادها با نمره 

 پذيرش نظام كميته در ي دانشكده كهاز دانشجويان در نگهداري گلخانه استفاده  عنوان با  سولماز فتح العلوميخانم  پيشنهاد به -8
 دو ميليون و صدو هفتاد هزار) ريال2170000(  مبلغ به پاداشي ،بود گرفته قرار پذيرش مورد  43 نمره با پيشنهادها بررسي و

  . شد تعيين ريال
دريافت هزينه از كنترل، بررسي، تأييد و مهروموم كردن مدارك متقاضيان و فارغ التحصيالن  عنوان با رويا راثي زادهخانم  پيشنهاد به -9

 پذيرش مورد  46 نمره با پيشنهادها بررسي و پذيرش نظام كميته در هاي خارج از كشور كهتحصيل در دانشگاهدانشگاه جهت ادامه 
  . شد تعيين ريال ميليون و ششصد هزاردو ) ريال2600000(  مبلغ به پاداشي ،بود گرفته قرار

هاي مورد نياز كاركنان دانشگاه  كه در كميته نظام پذيرش ها و فرمسامانه صدور گواهيبا عنوان   ابراهيم نهاريبه پيشنهاد آقاي  - 10
 تعيين شد. دو ميليون ريال) 2000000پاداشي به مبلغ  ( ،مورد پذيرش قرار گرفته بود  42و بررسي پيشنهادها با نمره 

 ادامه در پشت صفحه  



 نظام كميته در مكاتبات اداري يا درخواست ها  كهراهنماي ارباب رجوع جهت انجام  عنوان با  زهرا محمديخانم  پيشنهاد به - 11
 تعيين دو ميليون ريال) ريال 2000000(  مبلغ به پاداشي ،بود گرفته قرار پذيرش مورد  42 نمره با پيشنهادها بررسي و پذيرش

 .شد

 كميته در كه هاي موردي از محل درآمدهاي اختصاصي دانشگاه دهي پرداختسامان عنوان با محمود آقاجانيآقاي  پيشنهاد به - 12
 ميليون و نهصد هزار دو) 2900000(  مبلغ به پاداشي ،بود گرفته قرار پذيرش مورد  49 نمره با پيشنهادها بررسي و پذيرش نظام
  . شد تعيين ريال

 پيشنهادها بررسي و پذيرش نظام كميته در كه طرح جامع كنترل تردد كاركنان و دانشجويان  عنوان با جواد مظفري آقاي پيشنهاد به - 13
  .شد تعيين ريال ميليون دو) ريال 2000000(  مبلغ به پاداشي ،بود گرفته قرار پذيرش مورد  42 نمره با

هاي  نيك خاك براي انجام انواع آزمايشمكاآزمايش پيشنهاد مطرح شده توسط آقايان افشين ناصري و بهزاد احمدي  با عنوان ايجاد شركت  - 14
ي با همكاري واحدها آزمايشگاه خاكايجاد  اخذ مجوز جهت الزم كل استان مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد مقدمات برايمكانيك خاك 

 انجام گرفته و سپس تصميم گيري در اين زمينه صورت گيرد. مربوطه

  
  )شوراي راهبري توسعه مديريتو رئيس  رئيس دانشگاه(عزيز حبيبي ينگجهدكتر 

  ) شوراو دبير اداري و مالي  تمعاونسرپرست ( دكتر اردوان قرباني 

  ) و تحصيالت تكميلي معاون آموزشي( ترحم مصريكتر د

  (مشاور رئيس و مدير حوزه رياست و ...)اكبر قويدل دكتر 

        (غايب)    )مسئول بسيج اساتيد  (تر اسماعيل گليدك

             )و ارتباطات  فناوري اطالعات مدير( شهرام جمالي تر دك

  )مدير برنامه، بودجه و تشكيالت( حسن عبديم

  )اداري امور مدير ( سروري   بهنام

  )ماليامور مدير (قرباني بهزاد دكتر 

  )وري وبهره رييس گروه تشكيالت،تحول اداري(جت اصنافيح

  شوراي كارمندان دانشگاه) نماينده (نقي مألوفي 

  )شوراي راهبري توسعه مديريتمسئول دبيرخانه  ( طاهر حسين زاده

 


