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بررسي مفاد صورتجلسه قبلي، ارائه گزارش دبير كميسيون تحول اداري در خصوص تدوين برنامه جامع تحول اداري                 : دستوركار
، انتخاب دبيران كميته سالمت اداري و مبارزه با فساد و كميته اصالح ساختار و تشكيالت،                88، ارزيابي عملكرد سال     89در سال   

   بهره وري و تعالي سازماني  ملي  تحت وب نظام پيشنهادات، شركت در هشتمين دوره جايزهانتصاب مديران، معرفي نرم افزار
  

  

  : گزارشات
در ابتدا سرپرست محترم دانشگاه از تالش دبير و اعضا كميسيون تحول اداري، همچنين كليه مديران، دبيران كميته ها در          

 تشكر نموده و    89 دانشگاه و همچنين تدوين برنامه جامع        88جهت جمع آوري اطالعات و مستندات ارزيابي عملكرد سال          
 onlineتأكيد نمودند جهت دسترسي آسان به اطالعات و آمار و شاخص ها ترتيبي اتخاذ گردد تا آمار و اطالعات بصورت                     

  .در اختيار مديران دانشگاه قرار گيرد
  : ائه نمودند به شرح ذيل ارpower pointسپس دبير كميسيون گزارش خود را بصورت 

  .  قبلي قرائت و اقدامات انجام شده به اطالع حاضرين رسانده شدهـ  صورتجلس
 محور و ارسال آن به وزير محترم بهداشت و درمان،           13 در   89 ـ گزارش تدوين برنامه جامع تحول اداري دانشگاه در سال           

 هـاي كاشـان و آران و بيـدگل، مركـز توسـعه          استانداري، نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي، فرمانـداران شهرسـتان          
  . مديريت و تحول اداري ارائه گرديد

 صفحه الكترونيكي مستندات از قبيل      4000 به همراه بيش از      88ـ شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد سال          
   .به صورت اساليد نمايش داده شد.... نامه هاي اداري، قراردادها، جداول، آمار و ارقام و

 نظام جامع پيشنهادات با قابليت اختـصاص كـد رهگيـري جهـت دريافـت پيـشنهادهاي مردمـي بـه                       وب ـ نرم افزار تحت   
  .  تهيه گرديده توسط دبير كميسيون رونمايي شدITمراجعين كه از سوي كميته 
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  : مصوبات     

 آسيب شناسي شـاخص هـاي       ،بير كميسيون  مقرر گرديد در جلسه آتي د      88با توجه به انجام ارزيابي عملكرد سال         .1
  . ارزيابي عملكرد را همراه با مستندات مربوطه ارائه نمايند

مقرر گرديد دبيران كميته ها هر سه ماه يك بار  گزارش عملكرد برنامه هاي اجرايي هر كميته را با توجه بـه برنامـه                           .2
 .  به دبيرخانه كميسيون ارسال نمايند89جامع تحول اداري سال 

 
 88بير محترم كميته پيشنهادات فرايند بررسي پيشنهادات، تعداد پيشنهادهاي رسيده، مصوب، اجرا شده در سال                د .3

 .و مشكالت اجرايي آن را در جلسه آتي ارائه نمايند

مقرر گرديد نحوه نيازسنجي و تعيين گروه هاي هدف دوره هاي آموزش عمومي و مديريتي در جلسه آتي توسط دبير                .4
 .ش نيروي انساني به اطالع اعضا كميسيون رسانيده شودكميته آموز

با توجه به تهيه نرم افزار نظام پيشنهادات مقرر گرديد به منظور استفاده از نظرات و پيشنهادات مردم و مراجعين به                      .5
يـه  واحدهاي تابعه، واحد فناوري اطالعات دانشگاه نرم افزار مذكور را در سايت اصـلي دانـشگاه و وب سـايتهاي كل                    

  ارائه شده توسط مراجعين    ضمناً كميته پيشنهادات نسبت به پرداخت پاداش به پيشنهادات مصوب         . واحدها قرار دهد  
 . اقدام نمايد

 مقـرر گرديـد  مركـز آمـوزش          1389با توجه به برگزاري هشتمين دوره جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني سال                .6
 . پزشكي درماني متيني به عنوان مركز پايلوت با هماهنگي سرپرست بيمارستان مذكور معرفي گردد

در دوره هـاي سـه گانـه معرفـي       به منظور تربيت ارزياب مدل تعالي سازماني از سوي دانشگاه سه نفر جهت شركت                .7
 . گردند

مقرر گرديد شاخص هاي سالمت جمهوري اسالمي در برنامه پنجم توسعه ابالغي از سوي وزارت بهداشـت درمـان و                     .8
 در ارزيابي عملكرد     و  قرار گرفته  89آموزش پزشكي به معاونت ها ابالغ گرديده تا به عنوان اهداف در دستوركار سال               

 .  مورد استفاده قرار گيرد89 شاخص هاي اختصاصي سال
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با پيشنهاد رياست محترم دانشگاه بخش اورژانس مركز آموزشي پزشكي درماني شهيد بهشتي بـه عنـوان پـايلوت                    .9
استقرار سيستم مديريت كيفيت انتخاب و مقرر شد كمبود پرسنل مورد نياز، تجهيزات و نيازهاي درخواستي مطابق                 

 . كز قرار گيردبا استاندارد در اختيار آن مر

بنا به پيشنهاد دبير كميسيون تحول اداري و تصويب كميسيون ضمن تشكر از خدمات آقاي سيدمحمد بهشتي دبير                   .10
تشكيالت و همچنين آقاي دكتر ناصحي پور دبير سابق كميته سالمت اداري و مبارزه با               و  سابق كميته اصالح ساختار     

ته اصالح ساختار و تشكيالت و آقاي محمد خبازي بـه عنـوان دبيـر               فساد، خانم زهره باغشيخي به عنوان دبير كمي       
 . كميته سالمت اداري و مبارزه با فساد معرفي گرديدند

با توجه به اخذ تاييديه از مديريت حراست دانشگاه و بررسي سوابق شغلي با انتصاب آقايان علي كوهي قمـصري بـه        .11
به پست رئيس گروه كارشناسان تشكيالت و طبقـه بنـدي            سيدمحمد بهشتي     و پست رئيس گروه كارشناسان بودجه    

  . مشاغل موافقت شد
 


