
 

 
 

 داًشگبُ ػلَم پضشكي ٍ خذهبت بْذاشتي دسهبًي كبشبى
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  داًشگاُ 90، تشريح فرايٌد ارزيابي عولكرد سال 91تدٍيي برًاهِ جاهع تحَل اداري سال : دستَسكبس
 

 

 81147/87137 كدپستي – ابتداي خيبببى اببذر – هيداى پبًسدُ خرداد –كبضبى 

 5556112:  دٍرًگبر4443022-25: تلفي

 : گضاسش

گسارش اّن اقداهات اًجام شدُ هصَبات صَرتجلسِ قبلي تَسط دبير كويسيَى تحَل اداري ٍ ّوچٌيي آقاي ٍاحدي پَر در خصَص استقرار 

 .هيس خدهت ٍ باًك اطالعات هديراى ارائِ گرديد
 

 : هصَببت

 داًطگبُ ٍ ابالؽ ضبخصْبي ػوَهي، اختصبصي ٍ بْرُ ٍري بِ هؼبًٍت ّب ٍ 90بب تَجِ بِ ضرٍع فرايٌد ارزيببي ػولكرد سبل  .1

ٍاحدّبي تببؼِ داًطگبُ هقرر گرديد دبيراى كويتِ ّب ٍ رابطيي ارزيببي ػولكرد هؼبًٍت ّب در جوغ آٍري ٍ تْيِ هستٌدات الزم 

 . بب دفتر كويسيَى تحَل اداري ّوكبري ًوبيٌد

 . هقرر گرديد دبيراى كويتِ ّب گسارش ػولكرد سبليبًِ خَد را تب پبيبى سبل بِ دفتر كويسيَى تحَل ارائِ ًوبيٌد .2

 ٍاحد 90 داًطگبُ هقرر گرديد دبيراى كويتِ ّب ػالٍُ بر آسيب ضٌبسي برًبهِ سبل 91بِ هٌظَر تدٍيي برًبهِ جبهغ سبل  .3

 . كويتِ خَد را بِ دفتر كويسيَى تحَل اداري تحَيل ًوبيٌد91هربَطِ، برًبهِ ّبي اجرايي سبل 

در بيوبرستبى سيدالطْدا آراى ٍ بيدگل گسارش اّن اقداهبت اًجبم ضدُ در ايي  EFQMآقبي هقداد راحتي هسئَل اجراي هدل  .4

خصَظ را ارائِ ًوَدًد ٍ ريبست هحترم داًطگبُ از هديراى ٍ دست اًدركبراى بيوبرستبى سيدالطْدا بِ جْت كسب گَاّيٌبهِ 

 تطكر ًوَدًد ٍ هقرر گرديد رٍابط 90تؼْد بِ تؼبلي ٍ در ًْويي ّوبيص جبيسُ هلي بْرُ ٍري ٍ تؼبلي سبزهبًي در اسفٌد هبُ 

 .ػوَهي داًطگبُ ًسبت بِ اًؼكبس خبري آى در هٌطقِ كبضبى ٍ آراى ٍ بيدگل اقدام ًوبيٌد

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 آقبيبى؛ دكتر هْرداد فرزًدي پَر، سيدهحودبْطتي: غبيبيي

 دكتش هحوذحسيي اػشابي

 سئيس داًشگبُ ٍ سئيس كويسيَى

  سضب ًؼٌبكبس 

 دبيش كويسيَى تحَل اداسی

 هحوذ ٍاحذی پَس 

 ػضَ كويسيَى ٍ هذیش تَسؼِ  ٍ هٌببغ اًسبًي

 

 هحوذ خببصی

 دبيش كويتِ هببسصُ بب فسبد اداسی
 

 

 ػليشضب كبشبًي ًژاد 

 دبيش شَسای پزیشش ٍ بشسسي پيشٌْبدات

 دكتش ػلي خٌذاى

 ػضَ كويسيَى ٍ دبيش كويتِ تكشین اسببة سجَع
 

 

 حسيي قبدسیبى 

 هسئَل بْشُ ٍسی داًشگبُ
 

 ابَالفضل فالح صادُ

 ػضَ كويتِ بْبَد كيفيت ٍ بْشُ ٍسی

 

 سضب سضبیي 

 ػضَ كويتِ بْبَد كيفيت ٍ بْشُ ٍسی
 

 صّشُ آرسببد

 هذیش پژٍّشي 
 

 

 صّشُ ببؽ شيخي

 دبيش كويتِ تشكيالت ٍ اصالح سبختبس
 

 

 اػظن كبظوي 

  داًشگبISOُكبسشٌبس كويسيَى ٍ دبيش كويتِ 


