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  : دستور كار
  شنهادات دانشگاه علوم پزشكي شيراز و كاشان بررسي مقايسه اي كميته نظام پي-1
   ارائه طرح الكترونيكي نمودن نظام پيشنهادات-2
   ارائه گزارش احصاء فرآيندها-3
   ارائه گزارش نحوه اجراي مصوبات قبلي كميسيون-4

  باسمه تعالي
  كميسيون تحول اداريصورتجلسه 

  
  

         
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

         
  
  
  
  

در ابتدا رياست محترم دانشگاه ضمن تقدير و تشكر از تالش دبير و اعضاء كميسيون در كسب رتبه دوم 
  .نشگاه در ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان ، توجه اعضاء را به نكات ذيل معطوف داشتنددا
   صرفه جويي و شناسايي نقاط كسب درآمد دانشگاه-1
   فعال نمودن كميته درآمد دانشگاه و واحدهاي تابعه -2
   اطالع رساني دقيق و به روز به مراجعين و بيماران-3
  كايات مردمي و ارائه بازخورد و انجام طرحهاي نظرسنجي پيگيري نامه هاي ش-4
   اجرايي و عملياتي نمودن پيشنهادات مصوب كميته نظام پيشنهادات-5



  
  
  

  :مصوبات
با توجه به باال بودن نرخ مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادات و تاخير طوالني در بررسي پيشنهادهاي  -1

عاونت هاي ارسالي ، مقرر گرديد كميته هاي فرعي در زيرمجموعه كميته نظام پيشنهادات دانشگاه در م
مسئول اجراي اين بند ، دبير كميته نظام پيشنهادات . مختلف با حضور نماينده اي از كميته اصلي تشكيل گردد

  .دانشگاه مي باشد
به پيشنهاد دبير كميسيون و تصويب اعضاء مقرر گرديد نظام پيشنهادات دانشگاه شامل ارسال پيشنهاد   -2

ته، ارسال پيشنهاد به كارشناس و اعالم نتايج بصورت الكترونيكي و توسط كاركنان، اعالم وصول از سوي كمي
 در اين زمينه همكاري الزم را جهت خريد نرم افزار با كميته ITكميته . در محيط تحت وب صورت پذيرد

  .نظام پيشنهادات خواهد نمود
ح و ضمن تشكر از  كميسيون را مطر28/5/88  مصوبه مورخ 4دبير كميته گزارش خود را از اجراي بند -3

اقدامات معاونت دانشجويي، فرهنگي در خصوص درج فرآيندهاي احصاء شده در وب سايت، مقرر گرديد 
  .آقاي فالح زاده پيگيري الزم جهت درج فرايندهاي باقيمانده معاونت مذكور را بعمل آورد

، مقرر گرديد آقاي جواد  با توجه به عدم درج فرآيندهاي حوزه معاونت پشتيباني در وب سايت دانشگاه-4
  .باهنران پيگيري الزم را در اين خصوص انجام و گزارش آن را در جلسه آتي كميسيون ارائه نمايند

 مدير توسعه و منابع انساني دانشگاه گزارش خود را پيرامون ايجاد بانك اطالعاتي مديران موضوع بند -5
گاه را ارائه دادند كه مقرر گرديد در خصوص اجراي  كميسيون تحول اداري دانش28/5/88مصوبه مورخ 1

 سازمان مديريت و برنامه ريزي 17/6/82 مورخ 113517/1804مصوبه مذكور با توجه به مفاد بند چ مصوبه 
  . دستورالعمل مذكور اقدام گردد2كشور و فرم شماره 

شتي درماني فاطميه ، مقرر  در بيمارستان متيني و مركز بهداIso 9001 در خصوص وضعيت اجراي پروژه -6
  .گرديد با شركت معتبر ديگري نيز در اين خصوص مذاكره و قيمت پيشنهادي اخذ گردد

  . گزارش عملكرد كميته را ارائه نمايند88 مقرر گرديد در جلسه آتي كميسيون دبير كميته ماده -7
ول سالجاري كميته هاي خود را  ماهه ا6 مقرر گرديد تا پايان مهرماه دبيران كميته ها گزارش عملكرد -8

  . دانشگاه به دبيرخانه كميسيون ارائه نمايند88منطبق با برنامه جامع تحول اداري سال 
 مقرر گرديد بحث انتخاب دبير كميته اصالح ساختار و تشكيالت و چيدمان جديد اعضاء كميته در جلسه -9

  .آتي مطرح شود


