
  

 ۱۳۸۸در سال  محقق اردبييل دانشگاهپیشنهادهای ي کمیته يجلسهصورت اول�

دب� محرتم كميته ي پيشنهادهاي دانشگاه اول� جلسه  ۳۱/۵/۸۸/د مورخ ۸۷۱پ�و دعوت نامه ي ش�ره ي  

دب�خانه ي كميته ي براي برريس پيشنهادهاي رسيده به  ۳/۶/۸۸در تاريخ  ۱۳۸۸ي كميته ي مذكور در سال 

 صدرالذكر با حضور امضا كنندگان زير تشكيل و تصمي�يت به رشح ذيل اتخاذ گرديد:

ـشاخص با توجه به مجموع امتيازات مكتـسبه از فرم ارزيايب   " طرح حـسابداري عامل� مايل "در مورد   اـسد نوروزي ا�چهآقاي پیـشنهاد   .۱

به ـشورای تحول   و مقرر ـشد كه پيـشنهاد مذكور براي ـسطح بندي و تعي� ميزان پاداشهاي مقدمايت و اـصيل مورد موافقت قرار گرفت، 

 اداری دانشگاه ارجاع گردد.

با توجه به مجموع امتيازات مكتـسبه از  " راه اندازي و اجراي آزمايـيش فيش حقوقي تحت وب "در مورد   ابراهيم نهاريپیـشنهاد آقاي  .۲

مورد موافقت قرار گرفت، و مقرر شــد كه پيشــنهاد مذكور براي ســطح بندي و تعي� ميزان فرم ارزيايب شــاخص هاي مقدمايت و اصــيل  

 .پاداش به شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد.

ــجويي و فرهنگي   م� محمود كاظمي ننه كرانآقاي  ۲۱/۷/۸۷در مورد نامه ي مورخ   .۳ ــت معاونت محرتم دانش ــگاه و پي نوش مفاد دانش

 در خصوص رد پيشنهاد مذكور مجدداً مورد تائيد قرار گرفت. ۲۶/۶/۸۷مستخرج از صورت جلسه ي مورخ بند سوم 

با توجه به   " ايجاد كميته ي تخصــيصــ عامل� مايل و كارگروه تخصــيصــ كميته مذكور  "در مورد    بهزاد قربا� درآبادپیشــنهاد آقاي  .۴

ايت و اصـيل مورد موافقت قرار گرفت، و مقرر شـد كه پيشـنهاد مذكور براي مجموع امتيازات مكتسـبه از فرم ارزيايب شـاخص هاي مقدم

 سطح بندي و تعي� ميزان پاداش به شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد.

و با اين كميته در مورد موافقت اوليه  ۲۶/۳/۸۷مورخ    ي با توجه به نامه  فريده صـاليت مومنخانم  ۳/۱۲/۸۷مورخ    ي در خصـوص نامه .۵

 .در چارچوب فرم ارزيايب نظام پيشنهادهاي دانشگاه تشخيص داده نشد  ؛ مجددبرريس

مطرح و مقرر ـشد نام برده به ـصورت مكتوب جزئيات بيشرتي را در   "  آموزش رانندگان دانـشگاه"  در مورد    عل�ـضا دـستورپیـشنهاد آقاي  .۶

 جلسه ي ايت كميته ي مذكور ارايه �ايد. ه براي طرح درخصوص موضوع پيشنهاد در اختيار دب� خانه ي كميته ي پيشنهادهاي دانشگا

با  " مكانيزه كردن رسويس دهي، عمليات و فعاليت سـايت هاي دانشـكده ها" در مورد    عيل عبداللهيو   نادر بهشـتيآقايان  پیشـنهاد   .۷

ــيل مورد موافقت قرار گر  ــاخص هاي مقدمايت و اص ــبه از فرم ارزيايب ش ــنهاد توجه به مجموع امتيازات مكتس ــد كه پيش فت، و مقرر ش

ضــمناً توصــيه مي گردد كه به نحو مقتيضــ مذكور براي ســطح بندي و تعي� ميزان پاداش به شــورای تحول اداری دانشــگاه ارجاع گردد.

 ساير دانشكده ها نيز با مشاورت نام بردگان اين پيشنهاد را اجرايئ �ايند.

نجي در خصـوص پيشـنهاد .۸ د كه فرم نظرـس ط آقاي  هايمقرر ـش يده به دب�خانه ي كميته ي پيشـنهادها توـس ول عبايسرـس  تقي ديزج  رـس

 .تهيه و براي تصميم گ�ي در جلسه ي آيت به دب�خانه ي كميته مذكور ارائه گردد

 اعضاي جلسه 

 پیشنهادها يکمیتهرئيس و  و حقوقی معاون پشتیبانی                   محمود باقري خ�آباديمهندس  .۱

   مدیر طرح و برنامه دانشگاه و دبیر کمیته   سیدجالل سیدشنوا                                  دكرت  .۲

 و عضو کمیته مدیر امور اداری دانشگاه                      داود كيا�  .۳

                کمیتهعضو و كارشناس        تقی دیزجرسول عباسی  .۴
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