
  سالن شهداء ستاد مركزي دانشگاه :محل تشكيل       30/8 :ساعت شروع
  28/5/88شنبه مورخ  چهار:زمان          10 :ساعت خاتمه 

  ISOرش كميته ئه گزاا ، انتصاب مديران، ار88تصويب برنامه جامع تحول اداري سال :دستور كار جلسه

  : شرح مذاكرات
 در ابتدا رياست محترم دانشگاه ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان تاكيد نمودند برنامه هاي اجرايي تدوين شده در -1

  . در موعد مقرر عملياتي گردد88برنامه جامع تحول اداري سال 

  :مصوبات
 در خصوص ايجاد بانك اطالعات مديران گزارش خود را  مقرر گرديد در جلسه آتي مديريت توسعه و منابع انساني-1

  .ارائه نمايد
 محور اصلي تدوين گرديده بود، 11 در نه كميسيون تحول اداري دانشگاه برنامه جامع تحول اداري كه توسط دبيرخا-2

  .به تصويب كميسيون رسيد
 اجرايي ر كميسيون ، جزييات برنامه هاي د88 مقرر گرديد با توجه به تصويب كليات برنامه جامع تحول اداري سال -3

  . روز به دبيرخانه كميسيون ارائه گردد10توسط دبيران كميته ها مطالعه و نظرات اصالحي ظرف مدت 
 فرآيند در وب سايت دانشگاه با معاونت هاي محترم پشتيباني، درمان، دانشجويي 360 مقرر گرديد با توجه به احصاء -4

هنوز اقدامي انجام نداده اند، مكاتبه گردد و در جلسه آتي جهت ارائه گزارش از ايشان فرهنگي كه در اين خصوص 
  دعوت بعمل آيد

 با توجه به اخذ تاييديه از مديريت حراست دانشگاه با انتصاب آقايان عليرضا ترحمي به پست سازماني معاون مديريت -5
و ) ره(مركز بهداشتي درماني امام خميني ) رئيس مركز(امور مالي، دكتر علي يوسفيان به پست سازماني پزشك عمومي 

  .خانم پروين بقايي به پست سازماني مدير آموزشگاه بهياري موافقت شد
 شرح وظيفه براساس پست هاي سازماني در وب سايت كميته اصالح 150 دبير كميسيون در خصوص تدوين و درج -6

  .ساختار و تشكيالت دانشگاه اطالع رساني نمودند
 گزارش عملكرد سه ماهه اول سال جاري را به كميسيون ارائه نمودند و با انتخاب شركت مشاور ISO دبير كميته -7

  . در مراكز فاطميه و متيني موافقت بعمل آمدISOجهت ادامه اجراي سيستم 

  باسمه تعالي
  صورتجلسه كميسيون تحول اداري

    
      

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  


