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ارائه گزارش عملكرد شش ماهه اول سال جاري به استانداري، ارائه گزارش طرح يكپارچه سازي كارتهاي شناسايي و                 :موضوع جلسه 
                                       .                                                                        كميته5 و 4بررسي اولويتهاي تايمكس و 

  
  :گزارش جلسه

دبير كميته گزارش اجرايي كردن طرح يكپارچه سازي كارتهاي تايمكس واحدهاي زير مجموعه دانشگاه را ارائه و عنـوان نمودنـد ايـن                
طرح در ستاد و كليه معاونتها تا كنون اجرا و امكانات سخت افزاري جهت ساير مراكز نيز تهيـه گرديـده و مراحـل نـصب آن در حـال                              

                . استپي گيري
  :مصوبات جلسه

 اولويت هاي انتخاب شده و ارائه راهكار جهت هر يك          3 و   2 ،   1دبير كميته گزارش جمع بندي خود را پيرامون بررسي موارد            .1
    .از آنها را مطرح و مقرر گرديد راهكارهاي مورد نظر در اختيار سرپرست محترم دانشگاه قرار گيرد

 تحت عناوين كامپيوتري كردن قبوض بيمارستانها و مراكـز بهداشـتي درمـاني و پـايين بـودن           5 و 4 مقرر گرديد اولويت هاي    .2
 ميزان رضايت مندي در بيمارستانها مورد بررسي قرار گيرد

 ماهه اول سال جاري و دستاوردهاي مهـم آن مقـرر گرديـد نـسبت بـه ارائـه                    6با توجه به برگزاري منظم جلسات كميته در          .3
 .انجام شده در مدت زمان مذكور به استانداري اصفهان اقدام گرددگزارش اقدامات 

با توجه به شكايتهاي واصله در خصوص پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان تحت پوشش شركت اقتدار نوين در مركز پزشـكي،                 .4
لـسه آتـي از      ساعت كـار در مـاه، مقـرر گرديـد در ج            150آموزشي و درماني شهيد بهشتي و برخي واحدهاي ديگر بر مبناي            

 .مديريت امور عمومي دانشگاه دعوت به عمل آيد تا نتايج بررسي خود را پيرامون اين موضوع با اسناد و مدارك ارائه نمايند
مقرر گرديد در جلسه آتي خانم ستوده، مسئول درآمد دانشگاه و آقاي فالح زاده مسئول حسابداري معاونت بهداشتي حـضور                     .5

                       . پيرامون كامپيوتري كردن صدور قبوض ارائه نمايندپيدا نموده و گزارش خود را
  
  
  
  
  
  

 


