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رياست محترم دانشگاه ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات و تشكر از حضور اعضا از شوراي پيشنهادات خواستند  :گزارش 
هاي كارآمد جهت رفع مشكالت فعلي دانشگاه را در اولويت قرار  حل جويي، راه وري، صرفه پيشنهادات با موضوع افزايش بهره

  . يسيون مطرح نمايندداده و خارج از زمان و تاريخ پيشنهاد در جلسات كم
در  17/4/92در ادامه آقاي نعناكار مدير تحول اداري گزارش اجمالي از جلسه گردهمايي دبيران كميسيون تحول اداري مورخ 

بندي دستگاهها را به اطالع رساندند همچنين گزارش ارسال مستندات ارزيابي عملكرد  استانداري را ارائه نموده و معيارهاي رتبه
و با اظهار تأسف از اينكه . به استانداري اصفهان را نيز ارائه كردند 30/3/92وري در تاريخ  هاي بهره شاخص نشگاه ودا 91سال 

به  21/12/91پ مورخ /8525/6/29عليرغم ارسال مستندات صورتجلسات كميسيون و كميته هاي وابسته دانشگاه طي نامه شماره 
هاي استان شركت داده نشده از دبيران و اعضا خواستند  ون تحول اداري دستگاهاستانداري اصفهان در ارزيابي جلسات كميسي

ها  را به عنوان برنامه عملياتي كميته 92اداري سال  تحول همچنان جلسات را بطور منظم تشكيل و پيگيري نمايند و برنامه جامع
  .در پايان آقاي كاشاني نژاد پيشنهادات مصوب كميته راجهت بررسي در كميسيون مطرح نمودند .سرلوحه امور قرار دهند

  : پيگيري مصوبات جلسه قبل
را قرائت نموده و گزارش اقدامات صورت پذيرفته را ارائه كه خوشبختانه تماماً  9/2/92صورتجلسه قبلي مورخ مصوبات آقاي نعناكار 

مدير  9در خصوص بند و  الف دوره آموزشي پس از ايام مبارك رمضان اجرا مي شود – 2ص بند در خصوضمناً . شده بود اجرايي
  . باشد گيري نمي امكان گزارشافزار فعلي  با نرممحترم مركز فناوري اطالعات اعالم نمودند 

  

  : مصوبات
در راستاي اجراي حاكميت باليني و اعتبار  تدوين شده است 82سال در  كه برنامه استراتژيك دانشگاهمقرر شد  - 1

تركيب جديد اعضا تدوين كننده برنامه مورد بازنگري قرار گيرد و از طريق شوراي سياست گذاري بخشي بيمارستانها 
  : )زمان يك هفته -مسئول پيگيري آقاي راحتي( ديتعيين گرداستراتژيك دانشگاه به شرح ذيل 

  زاده، محمدحسين زيلوچي، مقداد راحتي  مروجي، دكتر مجيد حسندكتر عليرضا : آقايان : الف
  نماينده شبكه بهداشت درمان آران و بيدگل  -ج                              ها  نماينده معاونت -ب
  نماينده دانشكده پزشكي  -ه                     نماينده بيمارستان بهشتي  -د
  
مقرر گرديد با سرپرست محترم مطرح و در بيمارستان شهيد رجايي  ISO9001درخواست استقرار سيستم مديريتي  - 2

مسئول پيگيري ( .آن به معاونت توسعه ارسال شودبرآورد ريالي بهمراه و  شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل مكاتبه
  )زمان يك هفته - خانم كاظمي
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و  ديريتعاونت توسعه ممقرر گرديد م واعتبار بخشي در جلسه مطرح و بودجه اي مالي  آسيب شناسي سنجه هاي - 3
اي آنها اقدام نمايند  نسبت به تعيين بودجه بخش هاي بيمارستاني سيدالشهداء و متيني به همراه عملكرد بودجه منابع

واحدها، مطرح و مقرر گرديد  ضمناً موضوع اختصاص درصدي از افزايش بودجه ساليانه جهت برنامه هاي توسعه اي
 - مسئول پيگيري معاونت توسعه(. دننسبت به بررسي پيشنهاد و ارائه گزارش آن در جلسه آتي اقدام نماي مذكورمعاونت 

  )زمان دو ماه
با توجه به اخذ تاييديه حراست دانشگاه و بررسي سوابق شغلي با انتصاب آقاي دكتر محسن كريمي دانا به پست  - 4

  . موافقت گرديد) اميركبير(از مجموعه تشكيالت مركز بهداشتي درماني كاشان پنج ) رئيس مركز(مي پزشك عمو
  
مورد پيشنهادات تصويب شده شوراي پيشنهادات جهت تصويب نهايي و اجراي آن در دانشگاه مطرح و از  14 تعداد - 5

مورد  6مورد جهت بررسي كارشناسي مجدد و  1مورد موافقت  7بين پيشنهادات مطروحه بر اساس ليست پيوست 
  .مخالفت گرديد

  

  
  
  

  

  
  دكتر محمدحسين اعرابي

  رئيس دانشگاه و رئيس كميسيون

 
  رضا نعناكار   

  تحول اداريمدير 

  
  دكتر مهرداد فرزندي پور

و  توسعه مديريت معاونت سرپرست
  كميسيون عضو و منابع

  دكتر مرتضي پنجه شاهي 
دبير كميته تكريم ارباب سرپرست دفتر رياست و 

  رجوع

 رضا رضايي
توسعه  و منابع انساني و عضو  يتمدير سرپرست

  كميسيون

  سيدمحمد بهشتي
  مالي و عضو كميسيون امورمدير

  
  عليرضا كاشاني نژاد 

  دبير شوراي پيشنهاداتعضو كميسيون و 
  

 
  زهره آذرباد

  مدير پژوهشي دانشگاه
  

  
  مرتضي نادي
  آوري اطالعاتسرپرست مركز آمار و فن 

  دكتر مجيد حسن زاده
 دبير كميته مديريت جامع فراگير

  
  

 حسين قادريان
  مسئول بهره وري دانشگاه  

  مقداد راحتي   
  كارشناس شوراي سياست گذاري

  محمدرضا سليماني
  عضو شوراي پيشنهادات  

  

 زهره باغ شيخي
دبير كميته اصالح كارشناس طبقه بندي مشاغل و 

  تشكيالتساختار و 

  اعظم كاظمي 
 تحول اداري مسئول كارشناس


