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 :گزارش
استانداري اصفهان و انتخـاب  23/5/92مورخ   40527نامه  شماره  اداري توضيحات خود را پيرامون حولمديرتدر ابتدا 

سپس اعضـا نظـرات خـود را     .نمودنديان ب دانشگاه جهت معرفي به جشنواره شهيد رجايي استان 91كاركنان نمونه سال

جهـت عمليـاتي نمـودن    پـس از بررسـي    از واحد هاي تابعه ارائه گرديدو مستندات  دريافتي مطرح و گزارش نامه ها 

  :ر مقرر گرديدآيتمهاي نامه فوق الذك

  
  : مصوبات

 .معرفي شونددرصد مديران وكاركنان نمونه از واحدهاي برگزيده و داراي رتبه كشوري و استاني  40 - 1

يك نفر را به انتخاب خود به عنوان مدير، كارشناس و يا كارمند نمونه  هريك از واحدهاي منتخب صرفاً   - 2

 .معرفي نمايند23/5/92 تا پايان وقت اداري 

معرفي شده  به جشنواره شهيد رجايي استان،مقرر  تعداد برگزيدگاندر محدوديت  وجود باتوجه به -3

 .پذيردگرديدبسته به تعداد پرسنل واحدها توزيع سهميه صورت 

و ساير مستندات، دانشگاه  91براساس بررسي امتياز هاي سال نفر سهميه دانشگاه و  8ازتعداد  - 4

 .ذيل معرفي شدندشرح واجد شرايط فوق الذكر به  يواحدها
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  رتبه هاي كسب شده  واحد منتخبنام  رديف
هسته هاي گزينش همطراز در كسب رتبه اول در بين معرفي يك نفر به دليل   هسته گزينش  1

  سطح كشور
  معرفي يك نفر به دليل كسب رتبه دوم كشوري در محور سازمان الكترونيكي  مركز  آمار و فناوري اطالعات  2

معاونت درمان و ساير بيمارستان هاي   3
  تابعه

معرفي يك نفر به دليل كسب رتبه برتر خدمات مامايي در سطح دانشگاه هاي 
  علوم پزشكي كشور

 ،فرهنگي ،دانشجوييهاي معاونت  4
  دانشكده ها  و  آموزشي پزوهشي،

  معرفي يك نفر در صورت كسب رتبه 

  سرپرستمعرفي يك نفر از سوي   معاونت بهداشتي  5

ارتقاء بهره وري و كاهش كسورات با اولويت سرپرست معرفي يك نفر از سوي   بيمارستان بهشتي  6
  درآمدهاي اختصاصي

  معرفي يك نفر از سوي سرپرست شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل  7

  معرفي يك نفر از سوي سرپرست  معاونت توسعه و ستاد مركزي  8
  

   
  
  

  
  
  

 

  
  كتر محمدحسين اعرابيد

  كميسيون رئيس دانشگاه و رئيس

 
  رضا نعناكار 

  تحول اداري مدير
  

  

  دكتر مرتضي پنجه شاهي
  سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي

  

  
 سيدمحمد بهشتي

  مدير مالي و عضو كميسيون
  

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شوراي پيشنهادات-عضو كميسيون

  

  
  رضا رضايي

 مدير توسعه  و منابع انساني و عضو كميسيون
  

 

  محمد خبازي
  اعظم كاظمي   سرپرست حراست دانشگاه

  مسئول تحول اداريكارشناس 

   
  


