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 ارائه گزارش عملكرد كميته تكريم: دستَركار

 

 

: گسارشات

آقاي ًؼٌاكاس دتيش كويسيَى تحَل اداسي داًشگاُ ضوي ػشض تشكش اص دتيش ٍ اػضاي هحتشم قثلي ٍ خيشهقذم تِ 

ٍ اػضاي جذيذ كويتِ تكشين استاب سجَع، گضاسش اجوالي اص ػولكشد كويتِ سا اسائِ  (آقاي دكتش پٌجِ شاّي)دتيش

 كويتِ، اػضاء ًقطِ ًظشات خَد سا تياى ًوَدُ ٍ هَاسد ريل تِ تصَية 91سپس تا تَجِ تِ تشًاهِ اجشايي سال . ًوَدًذ

. سسيذ

: هصَتات 

هقشس گشديذ اػضاي جذيذ كويتِ اص طشيق ّوكاسي ٍ ّواٌّگي تا ساتطيي تكشين دس هؼاًٍتْا ٍ حَصُ ّاي تاتؼِ - 1

. ٍضؼيت هَجَد سا شٌاسايي ًوَدُ ٍ گضاسش اّن اقذاهات تؼول آهذُ سا جوغ آٍسي ًوايٌذ

هقشس گشديذ هشكالت دستگاّْاي كاستخَاى تا حضَس آقاي تْشتي ٍ خاًن ستَدُ دس جلسِ آتي هطشح ٍ - 2

. كاسشٌاسي شَد

تا تَجِ تِ اًجام خذهات غيشحضَسي ٍ ايٌتشًتي ٍ ػذم اطالع سساًي هٌاسة اص آًْا تِ پيشٌْاد آقاي ًادي هقشس - 3

گشديذ دس صفحِ اصلي ٍب سايت داًشگاُ ليٌك اقذاهات اًجام شذُ دس ساستاي تكشين استاب سجَع طشاحي ٍ دسج 

. گشدد

ساصهاى الكتشًٍيكي هشتول تش كليِ خذهات  (سشپشست هشكض فٌاٍسي اطالػات)هقشس گشديذ تِ پيشٌْاد آقاي ًادي - 4

هي تاشذ سا دس ٍب سايت داًشگاُ دسج ٍ اطالع  ....الكتشًٍيكي، دستشسي تِ تواهي ساهاًِ ّاي الكتشًٍيكي هَجَد ٍ 

. سساًي ًوايٌذ

 صَست پزيشد ٍ Dushualهقشس گشديذ جْت تسْيل دس استثاطات تلفٌي تَسط آقاي ًادي تشآٍسد ّضيٌِ سيستن - 5

. دس جلسِ آتي اسايِ گضاسش ًوايٌذ 
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: هصَتات 

هقشس گشديذ آقاي هْذيضادُ گضاسش اقذاهات تؼول آهذُ دس ساستاي تكشين دس داًشكذُ پيشاپضشكي سا دس جلسِ - 6

 .آتي هطشح ٍ دس ٍب سايت داًشگاُ دسج ٍ اطالع سساًي ًوايٌذ

 

 .هقشس گشديذ تِ هٌظَس تسْيل اهَس ، ّواٌّگي الصم تؼول آهذُ تا فشايٌذ هصَتات كويتِ تكشين كَتاّتش اًجام پزيشد- 7

 

هقشس گشديذكوافي الساتق جوغ آٍسي،تجضيِ ٍ تحليل فشهْاي ًظش سٌجي تكويل شذُ تَسط ٍاحذّاي داًشگاُ - 8

تصَست دادُ ّاي آهاسي اص سَي ساتط ّاي تكشين پيگيشي ٍ تِ اطالع كويتِ سساًذُ ٍ ًوَداسّاي آهاسي هشتَطِ دس 

 .ٍب سايت داًشگاُ دسج گشدد

 

. جلسِ تؼذي دٍّفتِ تؼذ دس داًشكذُ پيشاپضشكي تشگضاس خَاّذ شذ- 9

 

 
 

 

 

 

 
 

        
 

رضا ًعٌاكار 

دتير كويسيَى تحَل اداري 

 

 

 

دكتر هرتضي پٌجِ شاّي 

كويتِ تكرين رئيس دفتر رياست ٍ دتير

هرتضي ًادي 

 عضَ كويتِ        

سيد رضا سجادي 

عضَ كويتِ 

 

غالهعلي صفاري طاّري 

عضَ كويتِ 

 

 

هحسي هْديسادُ 

عضَ كويتِ 

 

اعظن كاظوي 
كارشٌاس كويسيَى تحَل 

اداري 

 

هعصَهِ عسگري 

راتط كويتِ 

 

 
 

 

 
آقاياى علي عارف پٌاُ، هصطفي گل ياسياى، خاًن قالة تراش :غائثيي جلسِ 


