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 باسمه تعالي

 (كارگروه تخصصي ارزیابي عملکرد دانشگاه)صورتجلسه كميسيون تحول اداري 
 

 سالي ضْذا: محل تشكيل                         10:30:  ساعت شروع

 10/12/90: زمان               12:30: ساعت خاتمه
 

 

 جلسِ تَجيْي ساتغيي اسصياتي عولكشد هعاًٍتْا ٍ حَصُ ّاي تاتعِ: دستور كار

 
 

 :گسارش
دس اتتذاي جلسِ آقاي ًعٌاكاس ضوي تطكش اص كليِ هذيشاى ٍ كاسكٌاى دس كسة ستثِ دس چْاسدّويي جطٌَاسُ ضْيذ سجايي ًقص داضتٌذ، ًحَُ 

هستٌذات  DVDدس اداهِ تا ًوايص .  سا تطشيح كشدًذ90اسصياتي عولكشد سالياًِ ٍ اهتياصدّي تِ ضاخع ّاي عوَهي، اختػاغي ٍ تْشُ ٍسي سال 

 :   داًطگاُ تِ استاًذاسي اغفْاى هػاديق آيتن ّا سا تِ ايطاى يادآٍسي ًوَدًذ ٍ هقشس گشديذ89اسائِ ضذُ سال 

 :   مصوبات
ساتغيي اسصياتي عولكشد هعاًٍتْا ٍ تيواسستاى ّا هغاتق تا ضاخع ّاي دسخَاستي اختػاغي ٍ عوَهي، هستٌذات هشتثظ سا تْيِ ٍ تا  .1

 .  تِ دفتش كويسيَى تحَل اداسي تحَيل ًوايٌذ ٍ دس غَست ّش گًَِ اتْاهي تا كاسضٌاس دفتش ّواٌّگي ًوايٌذ25/12/90تاسيخ 

ساتغيي اسصياتي هستٌذات ٍ اعالعات هشتَط تِ خذهات قاتل اسائِ دس پَستال هشدم، فشايٌذّاي اغالح ضذُ، استقاء يافتِ، احػاء ضذُ ٍ  .2

ًتايج آى، فشايٌذّاي دسج ضذُ دس ٍب سايت ّا، دٍسُ ّاي آهَصضي تخػػي ٍاحذّا، هَاسد تفَيض اختياس ضذُ، كاّص تػذي گشي، ٍ 

سا (...، حاكويت تاليٌي، جطٌَاسُ ّاي خاظ ISO ،EFQMٍدس غَست كسة ستثِ دس حَصُ ّاي خاظ اص قثيل دسيافت گَاّيٌاهِ ّاي 

 .  اسائِ ًوايٌذ90جوع آٍسي ٍ تِ دفتش كويسيَى تحَل اداسي تا پاياى سال 

 

 

 رضا وعىاکار
 دتيش كويسيَى تحَل اداسي

 

 ابًالفضل رامشك
 ًوايٌذُ هعاًٍت پژٍّطي

 

 رضا رضايي
 ًوايٌذُ هعاًٍت غزا ٍ داسٍ

 

  آقاي جعفري
 ًوايٌذُ هعاًٍت تْذاضتي

 

 َاشميٍ قالب تراش
 ًوايٌذُ هعاًٍت آهَصش

 

 اعظم کاظمي
 عضَ تين اسصياتي

 زَرٌ باغشيخي 
 عضَ تين اسصياتي

 

 مرتضي وادي
 عضَ تين اسصياتي

 دکتر عليرضا مفرح
 ًوايٌذُ هعاًٍت داًطجَيي فشٌّگي

 دکتر مسعًد وساج
 ًوايٌذُ هعاًٍت غزا ٍ داسٍ

 

 دکتر سيذاحمذ حسيىي 
 ًوايٌذُ تيواسستاى تْطتي

 دکتر يايري تبار
 ًوايٌذُ تيواسستاى ًقَي 

 زَرا بىي آدميان 
 ًوايٌذُ تيواسستاى هتيٌي

 

 فاطمٍ بصيريتي 
 ًوايٌذُ تيواسستاى اخَاى

 حسيه قادريان 
 عضَ تين اسصياتي 

 غالمعلي صفاري طاَري 
 ًوايٌذُ ضثكِ تْذاضت آساى ٍ تيذگل

  

 

 

 (ًوايٌذُ هعاًٍت دسهاى)خاًن حَسيِ صاّذ:غائبيه

 : ............................ضواسُ

 : .............................تاسيخ

 : ...........................پيَست


