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بررسي بندهاي . 7/7/88 صورتجلسه مورخ 5رائه گزارش آقاي فالح زاده در خصوص بند ا :موضوع جلسه
.7/7/88 صورتجلسه مورخ 4ارائه گزارش مديريت امور عمومي در خصوص بند . صورتجلسه قبلي

.7/7/88 صورتجلسه مورخ 5خانم ستوده در خصوص بند زارش ارائه گ
  

  :گزارش جلسه
در ابتدا دبير كميته نسبت به بررسي موضوع هاي قبلي، گزارش تفصيلي ارائه نمـوده و بـا توجـه بـه اهميـت                        
كامپيوتر ي نمودن قبوض مراكز و درمانگاههاي تحت پوشش و مواردي كه احتمال خطا وجـود دارد صـحبت                   

نين در خصوص تفاوت گزارش عملكرد نيروهاي شركتي توضيحاتي ارائه و از مدعوين نسبت به           نمودند و همچ  
بيان مطالب و همچنين راهكارهاي مناسب ارائه طريق نمودند و در خصوص اجراي كارتهاي حضور و غيـاب و             

ـ            . شناسايي افراد نيز توضيحاتي به اعضاء داده شد        شگاه عنـوان   در ادامه آقاي عبـدي، مـدير امـور عمـومي دان
نمودند كه در حال حاضر در واحدها به شكلهاي متفاوتي عمل مي گردد و پيشنهاد خود را مبني بـر يكـسان                      

خانم ستوده نيز گزارش خود را پيرامون استقرار برنامه هاي نـرم افـزار              . سازي موضوع و اجرا قانون ارائه دادند      
ند كه تجهيـزات كـامپيوتري جهـت كليـه مراكـز و      كامپيوتري جهت صندوق هاي دانشگاه ارائه و عنوان نمود       

واحدها خريداري شده است و جهت بيمارستان اخوان و آزمايـشگاه سـلطان اميراحمـد و معاونـت بهداشـتي                    
ضمناً در مركـز گالبچـي در   . دانشگاه نرم افزار خريداري شده ولي استفاده نمي شود و در حال انجام مي باشد     

آقاي فالح زاده عنوان نمودند كه سخت افزار جهت كليـه مراكـز             . شودشيفت شب به صورت دستي عمل مي        
  .             درآمدزا خريداري و نصب گرديده و در مرحله خريد نرم افزار مي باشيم

  :مصوبات جلسه
اعضاء، تنظيم گزارش مكتوب شش ماهه اول كميته و ارائه به موقع آن را به استانداري اصفهان توسط                   .1

  .ب آقاي دكتر ناصحي پور در خور تشويق دانستنددبير كميته جنا
مقرر گرديد شركتهاي خدماتي و تأسيساتي تحت پوشش دانشگاه ساعت كار موظفي كاركنـان تحـت                 .2

مـسئوليت اجـراي    . پوشش خود را به صورت فصلي و به تفكيك به كليه واحدهاي اجرايي ابالغ نمايند              
 .اهد بوداين بند به عهده مديريت امور عمومي دانشگاه خو

 مقـرر  2به منظور نظارت بر ساعت كار موظفي نيروهاي تحت پوشش شـركتي و اجرايـي كـردن بنـد                .3
گرديد مديريت امور عمومي نسبت به ارائه راهكار قانوني و اجرا آن اقدام نمـوده و گـزارش خـود را از                      

 .روند اجراي آن به كميته ارسال دارند



 بر اساس كارتهـاي تـايمكس جديـد صـورت خواهـد      1/8/88پرداخت حقوق در كليه واحدها از تاريخ       .4
 .پذيرفت

مقرر گرديد مديريت امور عمومي نسبت به برگـزاري جلـسه آموزشـي تـوجيهي در ارتبـاط بـا نحـوه                       .5
پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل مشمول قانون كار كه از مرخصي اسـتعالجي اسـتفاده مـي نماينـد و                    

 .ساير موارد برگزار نمايند
ر جلسه آتي مجدداً از خانم ستوده و آقاي فالح زاده در ارتبـاط بـا كـامپيوتري نمـودن                    مقرر گرديد د   .6

 . درآمدها دعوت به عمل آيد
  

  


