
  
  
  

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  81147/87137كدپستي  –ابتداي خيابان اباذر  –ميدان پانزده خرداد  –كاشان 
 5556112دورنگار:   4443022-25تلفن: 

  ......................شماره: ........
  ....................تاريخ: ...........
  ..............  ......پيوست: ........

  

  بسمه تعالي
  دانشگاه (كميسيون تحول اداري) صورتجلسه كميته بهبود كيفيت و بهره وري

  
  ريدفتر كميسيون تحول ادا: محل تشكيل                       10 :ساعت شروع
  5/8/89 :زمان                        12: ساعت خاتمه

 
 

   ي، برنامه ريزي دوره هاي آموزشي مديراناطالع رساني فعاليت هاي كميسيون تحول ادار: دستوركار
 

 

  

  گزارش: 
دانشـگاه در سـيزدهمين    88دبير كميسيون تحول اداري دانشگاه ضمن تبريك كسب رتبـه در ارزيـابي علمكـرد سـال     

ره شهيد رجايي استان اصفهان از زحمات مديران و كارشناسان دانشگاه بخصوص اعضاء كميته بهبـود و بهـره وري   جشنوا
  تشكر نمودند.

را توسط دبيرخانه كميسيون با همكاري روابط عمومي دانشـگاه  جهت انعكاس خبري موضوع سپس فعاليت هاي انجام شده 
  به اطالع اعضا رساندند.
    و... در وب سايت دانشگاه، مكاتبات اداري، بيلبورد و پيامكاز جمله انعكاس خبري 

 تقدير بعمل آمد.(عضو كميته) كه به افتخار بازنشستگي نائل آمدند از خدمات صادقانه خانم ايران نامور  در پايان
  
  

 :مصوبات
موضـوع توسـط    گرديـد مقرر  به منظور اطالع رساني رتبه دانشگاه در سيزدهمين جشنواره شهيد رجايي در سطح شهر .1

 شهرستان مطرح گردد.  يدانشگاه در شوراي ادارامحترم رياست 
برنامه تحول اداري به كميته آموزش و بهسـازي   7به منظور اجراي دوره هاي آموزشي ويژه مديران، دوره هاي آشنايي با  .2

 پيشنهاد شود و درخواست صدور مجوز از سوي امور اداري دانشگاه صورت گيرد. 
 رديد اطالعات جانبي و الزامات بانك اطالعات مديران با هماهنگي امور اداري دانشگاه در اسرع وقت تكميل گردد.مقرر گ .3
تأكيد گرديد سمينارها و كنگره هاي مرتبط با تحول اداري دانشگاه توسط آقايان صباحي و قادريان به اطالع اعضاء كميته  .4

 رسانده و در كميسيون تحول اداري مطرح گردد. 
بدليل آماده نبودن مطالب از سوي همكاران مقرر گرديد ظرف مدت هفته آتي مطالـب نشـريه بـه دبيرخانـه كميسـيون       .5

  تحويل گردد.
  

  
  

  

  رضا نعناكار
  كميتهدبير 

  

  ابوالفضل فالح زاده
  عضو كميته

  حسين قادريان
  عضو كميته

  ايران نامور
  عضو كميته

 اعظم كاظمي
                 عضو كميته

  

 


