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  شماره     

                                       دانشگاه  شوراي راهبري توسعه مديريتصورتجلسه 

استماع گزارش معاونان دانشگاه  -2زارش معاونان دانشگاه در خصوص تفويض امور قابل ارائه از معاونت ها به دانشكده ها استماع گ -1 دستور جلسه: 
الكترونيكي نمودن فعاليت ها و خدمات و بازبيني فرآيندهاي انجام كار به منظور افزايش سرعت و براي در خصوص برنامه آنها  و رؤساي دانشكده ها

   كاهش مدت زمان انجام خدمات 
  16:00ساعت خاتمه:  14:30ساعت شروع:           15/8/97:    مورخ          شنبه سهدانشگاه            زمان: روز:   شورايمكان: اتاق 

  نفر  21 اعضاي حاضر :                                                                       

  تصميمات جلسه:
تفويض برخي از اختيارات به دانشكده ها و الكترونيكي نمودن فعاليت ها توسط معاون محترم گزارش اقدامات انجام گرفته در خصوص  - 1

  بازخوردهاي الزم در اين خصوص در جلسات آتي شورا ارائه شود.آموزشي دانشگاه ارائه گرديد و مقرر شد 

 
امور محترم  مديرگزارش اقدامات انجام گرفته در خصوص تفويض برخي از اختيارات به دانشكده ها و الكترونيكي نمودن فعاليت ها توسط  - 2

 ي شورا ارائه شود. دانشگاه ارائه گرديد و مقرر شد بازخوردهاي الزم در اين خصوص در جلسات آت پژوهشي

 
نيز در خصوص احصاء روش ها و فرآيندها و  دانشگاه فرهنگي و دانشجويي محترم معاونتحوزه جام گرفته در نگزارش اقدامات ا مقرر گرديد - 3

 در جلسه آتي شورا ارائه شود.  ،خدمات ارائهاصالح آنها در جهت تسريع 

  
  

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

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

  ) شوراو دبير معاون اداري و مالي ( دكتر اردوان قرباني 

  دكتر معرفت سياه كوهيان (معاون فرهنگي و دانشجويي)

  ) و تحصيالت تكميلي معاون آموزشي( ترحم مصريكتر د

  دكتر ابوالفضل بضاعت پور(معاون پژوهشي و فناوري)

      )مسئول بسيج اساتيد  (تر اسماعيل گليدك

     )و ارتباطات  فناوري اطالعات مدير( شهرام جمالي تر دك
  

  دكتر صديف احدپور (رئيس دانشكده علوم)
  

  دكتر محتشم محبي(رئيس دانشكده فني و مهندسي)
  

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

 سرپرست دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي)(دكتر اكبر قويدل 

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

  دكتر ياشار عزيزيان(رئيس دانشكده فناوري هاي نوين نمين)

  دانشكده كشاورزي مشگين شهر)دكتر مهدي جودي (رئيس 

  (رئيس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان)دكتر حبيب ماراليان

  )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

 


