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  : گزارش

جشنواره شهيد رجـايي بـه منظـور     چهاردهمين  در ابتدا سرپرست دانشگاه از تالش دبير و اعضا كميسيون تحول اداري جهت ارائه مستندات به
  . تشكر نمودنددانشگاه  90سال دانشگاه و همچنين تدوين برنامه جامع تحول اداري  89سال ارزيابي عملكرد 

  .سپس دبير كميسيون گزارش خود را پيرامون مباحث ذيل ارائه نمودند
  محور  11در  90گزارش تدوين برنامه جامع تحول اداري  -
  پيش بيني شدهميزان دستيابي به اهداف  و 89گزارش اجمالي از آسيب شناسي برنامه جامع تحول اداري سال  -
  دانشگاه 89مكاتبات انجام شده،جمع آوري اطالعات و مستندات شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد  -
  دانشگاه 89 استقرار چرخه بهره وري سالمكاتبات انجام شده،جمع آوري اطالعات و مستندات  -

  : مصوبات

دانشگاه عالوه بر وزارت متبوع و  90كتاب برنامه جامع تحول اداري سال ،مقرر گرديد به منظور اطالع رساني و تبادل تجربيات  .1
مردم كاشان درمجلس شورا و هاي كاشان و آران و بيدگل،نماينده محترم استانداري كه قبالً ارسال گرديده است به فرمانداري 

  .كاشان نيزارسال گردد م جمعهولي فقيه و امانماينده محترم 
اقدامات خود پيرامون تحول اداري را بر اساس برنامـه جـامع تحـول اداري     ،مقرر گرديد دبيران كميته ها و معاونتهاي دانشگاه .2

 . انجام داده و گزارش اقدامات انجام شده خود را در مقاطع سه ماهه به كميسيون ارسال نمايند 90سال 
دانشـگاه   90دانشگاه توسط كميسيون تحول اداري مقرر گرديد برنامه عملياتي سـال   89با توجه به تهيه برنامه عملياتي سال  .3

 . توسط شوراي سياستگذاري دانشگاه از واحدها جمع آوري و تدوين گردد
و دارو، دانشجويي مقـرر گرديـد    با توجه به عدم تعيين شاخص هاي بهره وري از سوي استانداري در حوزه هاي پشتيباني، غذا .4

نسبت به تدوين شاخص هاي بهره وري جهت هر يك از معاونت ها توسط كميتـه بهبـود كيفيـت و بهـره وري و بـا همكـاري       
 . معاونتهاي ذيربط اقدام گردد

ع انساني دانشگاه با توجه به كمبود اطالعات مديران برخي واحدها در زمينه نظام هاي نوين مديريتي مقرر گرديد مديريت مناب .5
نسبت به طراحي و برگزاري دوره هاي جديد آموزشي اقدام نمايد و گزارش اقدامات انجام شده خـود را بـه كميسـيون تحـول     

 . اداري ارائه نمايد
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مديران  جهت  مقرر گرديد در راستاي توانمند سازي مديران بيمارستانها، آقاي صباحي نسبت به طراحي مباحث آموزشي .6
 .تانها و اجراي آن با همكاري مديريت منابع انساني اقدام نمايدبيمارس

فرم هاي ارزشيابي و شاخص هاي  در مديريتتخصص  شد با توجه به وجود شاخص نسبت مديران بيمارستانها با پيشنهاد .7
ت انتخـاب  اختصاصي ارزيابي عملكرد حتي المقدور مديران جديد بيمارستاني از بين فارغ التحصيالن رشته هاي مـديري 

 . شوند
بيمارستان سيدالشهدا به اطالع اعضـاء رسـيد و مقـرر گرديـد بـا توجـه بـه         EFQMوضعت اجراي قرارداد مشاوره اي  .8

 . محدوديت زماني اجراي قرارداد مكاتبه الزم از سوي كميسيون با شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل صورت گيرد
ام شـده در سـايت دانشـگاه در خصـوص     داري درمورد انعكاس فعاليتهاي انجبا توجه به مصوبات قبلي كميسيون تحول ا .9

استحصال آب فاضالب مجموعه دانشگاه و استفاده از آن در فضاي سبز مقرر گرديد نسبت به شركت دانشگاه در ششمين 
  .همايش جايزه ملي مديريت سبز ايران اقدام گردد

  
  
          

  

  كتر محمدحسين اعرابيد
  دانشگاه و رئيس كميسيونسرپرست 

  
  
  
  
  

 ضا نعناكارر
  دبير كميسيون تحول اداري

  هادي نيكخواه 
  عضو كميسيون

  

  محمد صباحي
  عضو كميسيون

 محمد واحدي پور
  مديريت توسعه  و منابع انساني و عضو كميسيون

  
  

  دكتر مهرداد فرزندي پور
  ميته فناوري اطالعاتدبيرك

  

  اعظم كاظمي 
  دانشگاه ISOدبير كميته 

  

 رضا رضايي
  عضو كميته بهبود كيفيت و بهره وري

  ابوالفضل فالح زاده
  عضو كميته بهبود كيفيت و بهره وري

  حسين قادريان 
  عضو كميته بهبود كيفيت و بهره وري

  
  

 علي عارف پناه
  عضو كميته طرح تكريم ارباب رجوع

  زهره آذرباد 
  مدير پژوهشي دانشگاه

  زهره باغشيخي                   
  دبير كميته اصالح ساختار و تشكيالت       

  

 


