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  ، جايزه مديريت سبز، انتصاب مديرانبررسي مفاد صورتجلسه قبلي، ارائه گزارش دبير كميسيون تحول اداري: دستوركار
 

  

  : گزارشات
ضـمن تشـكر مجـدد از زحمـات دبيـر و اعضـاي محتـرم        دكتـر نيكبخـت   جناب آقـاي  در ابتدا سرپرست محترم دانشگاه 

ـ   كميسيون همچنين كارگروه ارزيابي عملكرد در نكـات   رخصوص كسب رتبه اول در سيزدهمين جشنواره شهيد رجـايي ب
  نمودند:  تأكيد  ذيل 

  برنامه ها  يكم و... در كنار توسعه درمانيشي،پژوهشي،بهداشتي،آموز وظايفو افزايش كيفي  ها به ارتقاء شاخص توجه -
 ، رواني، ورزشي و... بهداشت روحيشاخصهاي آموزش مستمر مردم بمنظور تغيير نگرش در راستاي ارتقاء  -

اعطـاء لـوح تقـدير و     وسـيزدهمين جشـنواره شـهيد رجـايي     مراسم دانشگاه در شركت سپس دبير كميسيون گزارشي از 
  را به اطالع اعضا رساندند. ذاكر اصفهانيسوي استاندار اصفهان جناب آقاي دكتر   تنديس از

را بصـورت  » تحول سازماني«كميسيون ) مبحث مديريت  در پايان آقاي صباحي (عضو هيات علمي دانشگاه و عضو محترم
power point   .ارائه نمودند كه مورد توجه اعضاء قرار گرفت  

  مصوبات
  
  

طبق مصوبه كميسـيون مـورخ   جهت تدوين برنامه جديد استراتژيك، با توجه به عدم تشكيل كميته استراتژيك دانشگاه  .1
 يسه مطرح و پيگيري گردد. ئخندان در هيات ردكتر آقاي مقرر گرديد موضوع توسط  26/7/89

مقرر گرديد در جلسه آتي كميسيون، دبيران كميته ها گزارش پيشرفت برنامه هاي اجرايي هر كميته را با توجه به برنامـه   .2
 بصورت اساليد ارائه نمايند.  89جامع تحول اداري سال 

رر گرديد آقاي سيدمحمد بهشتي نسبت به تدوين دستورالعمل الني بودن فرايند عقد قرارداد در دانشگاه مقوبا توجه به ط .3
 تفويض اختيار امور قراردادهاي جزئي و متوسط به واحدهاي تابعه دانشگاه را تهيه و اقدام نمايند.

با توجه به اقدامات گسترده انجام شده در خصوص تصفيه فاضالب بيمارستان شهيد بهشتي و مجموعه سايت دانشـگاه و   .4
شده آن در فضاي سبز دانشگاه مقرر گرديد دبير كميسيون با شركت هاي مشاور مرتبط مذاكره  استحصالآب  استفاده از

نمايند و چنانچه نتيجه مذاكرات مثبت بود ترتيبي اتخاذ گردد تا دانشگاه بتواند با عقد قرار داد با شركت مشاور در جايزه 
 يد.ساليانه مديريت سبز بمنظور اخذ گواهينامه شركت نما

پيشنهاد آقاي صباحي به منظور توانمندسازي مديران، موافقت و مقرر گرديد سمينارهاي آموزشي مرتبط در دانشـگاه   هب .5
 به صورت منظم برگزار گردد. 
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  ادامه مصوبات:     
كميسيون تحـول  مقرر گرديد نيازهاي آموزشي  و توسط آقاي حاجي نوروزي فرايند آموزش كاركنان و مديران توضيح داده شد .6

اداري و كميته هاي وابسته به آن و همچنين واحدهايي كه قرار است طرح هاي پايلوت در آن ها اجرا شـود در اختيـار كميتـه    
 از طريق برون سپاري اقدام گردد. و يا در دانشگاه  دوره هاي آموزشي نيازسنجي آموزشي قرار گيرد تا نسبت به برگزاري 

اداره  رئـيس حسن كفاش به پست  انبا توجه به اخذ تائيديه از مديريت حراست دانشگاه و بررسي سوابق شغلي با انتصاب آقاي .7
بهداشـتي درمـاني    (رئـيس مركـز   عمـومي  پزشكبه پست شهسواري حميدرضا و دكتر  بهشتي امور اداري بيمارستان شهيد

 موافقت شد.  جوشقان قالي) 
گرديـد   هيئت رئيسه دانشگاه و مديران بخش درمان دانشگاه در سمينار دو روزه حاكميت باليني مقرر با توجه به حضور اعضاء .8

كميته هـاي مـرتبط    استفاده از تجارب بمنظور ارائه موضوع حسيني  نسبت بهسيداحمد  آقاي دكتر با دعوت از  در جلسه آتي
 . گرددكميسيون تحول اداري اقدام 

 كه مرتبط با وظايف دانشگاه مي باشد را ارائه نمايند.  كشور توسعه مواد اليحه برنامه پنجم اي فالح زادهآقآتي  جلسه در مقرر گرديد .9
و نسبت به ارائـه آن   را از طريق استانداري پيگيري نمايند 88مقرر گرديد دبيركميسيون ريز نمرات ارزيابي عملكرد دانشگاه در سال  .10

 در جلسه آتي كميسيون اقدام نمايند.
 
 

 

 حاضرين:
 دكتر محمدرضا نيكبخت

  سرپرست دانشگاه و رئيس كميسيون
  
  

 دكتر علي خندان
رئيس دفتر رياست و دبير كميته طرح تكريم 

  ارباب رجوع

  رضا نعناكار 
  دبير كميسيون تحول اداري

  
  سيدمحمد بهشتي

  88مدير مالي و دبير ستاد اجرايي ماده 
  

 
   دكتر مهرداد فرزندي پور

  ناوري اطالعاتدبير كميته ف

  
  هادي نيكخواه 
  عضو كميسيون

  
   محمدخبازي

  دبير كميته ارتقاء سالمت اداري و مبارزه بافساد

 
  عليرضا كاشاني نژاد 

   دبير شوراي پذيرش پيشنهادات
  
 

  
  مهدي حاجي نوروزي

  توسعه مديريت و منابع انسانينماينده مديريت 

  حسين قادريان 
  وريعضو كميته بهبود كيفيت و بهره 

  ابوالفضل فالح زاده
  عضو كميته بهبود كيفيت و بهره وري

 

  علي عارف پناه
   عضو كميته تكريم ارباب رجوع

  
  زهره باغشيخي 

 دبير كميته اصالح ساختار و تشكيالت

 
  اعظم كاظمي 

  دانشگاهISOدبير كميته

 
   محمد صباحي

  دبير كميته بهبود كيفيت و بهره وري
     

 


