
 بسمٍ تعالي

 مديريت تًسعٍ سازمان ي سرمايٍ اوساوي داوشگاٌ

 1332هشدادهبُ 14سٍسبي اداسات هذيشيت تَسعِ جلسِ   عىًان جلسٍ:

 اسايِ گضاسش  مًضًع:

 حاضريه: 
 آقبي دكتش ًوبصي، آقبي يبسهحوذي، آقبي سضبيي قٌذفشٍش، آقبي ًجي اهلل سضبيي هذيشاى:

 ، خبًن قشثبًخبًيججبسي هقذم، خبًن سيبحي آقبي كشيوي، آقبي سشهذي، آقبي قبسوي، آقبي غجشاًژاد، آقبي ثَداغي، خبًن جعفشصادُ، خبًن اهيشي، خبًن شبهلَ، خبًن :سٍسبي اداسات

 -غايبيه:

 14/05/1332زمان:

 دفتش هذيشيت تَسعِ سبصهبى ٍ سشهبيِ اًسبًي داًشگبُ مكان:

 گسارش جلسٍ:

 دس دفتش آقبي دكتش ًوبصي تشكيل شذ. 3اعضبي حبضش ساس سبعت  جلسِ ثب حضَس -

سٍسبي اداسات ثب ّوبٌّگي خبًن اهيشي ًسجت  ثِ هٌظَس اسايِ گضاسش ثشًبهِ عوليبتي تَسط آقبي دكتش ًوبصي دس  شَساي هذيشاى دس اثتذاي جلسِ هقشس شذ -
 اقذام ًوبيٌذ.  آى قٍ تعييي دسصذ تحق 31ثِ تْيِ گضاسش ثشًبهِ عوليبتي سبل 

ّبي  ، فشماص حشاستگشدد ثحث شذ ٍ قشاس شذ ثب تعييي فشد هَسدًظش  سجَع ٍ فشم هشثَطِ كِ ثِ اسثبة سجَع تحَيل هي دس هَسد طشح تكشين اسثبة -
 ّبي آتي ًتبيج آى آًبليض گشدد. ثشداسي ًظشسٌجي تْيِ ٍ ثِ هٌظَس ثْشُ

 ًصت گشدد.طجقِ پٌجن ِ صَست ثٌش جلَي آسبًسَس هقشس شذ تبثلَي ساٌّوبي هذيشيت تَسعِ طشاحي ٍ ث -

 تْيِ گشدد. آًْبثشاي سٍي هيض كبس  كبسكٌبىثٌب ثِ دسخَاست اعضبي جلسِ هقشس شذ تبثلَيي شبهل هشخصبت ٍ اسبهي  -

ّبي جبسي ٍ آتي  دس گزشتِ ٍ اعالم ثشًبهِ ّب اهيشي ٍ جعفشصادُ ًسجت ثِ اسايِ عولكشد اداسات خَد سٍسبي اداست تحَل اداسي ٍ كبسگضيٌي ّيبت علوي خبًن -
 خَد اقذام ًوَدًذ.

استفبدُ اص ثخشٌبهِ ثِ ٍاحذّب ٍ ّبي يكسبًي سا ًوَدًذ كِ هقشس شذ ثب  س قبلت فشمّيبت علوي د  دسخَاست تكويل سبثقِ استخذاهي اعضبي ،آقبي ثَداغي -
 چبسگَى تكويل گشدد.افضاس  سَاثق استخذاهي آًْب دس ًشم  كبسكٌبى اهَس اداسي ٍاحذّب،

پشًٍذُ الكتشًٍيك كبسكٌبى، لضٍم تْيِ آى ٍ هسبئل فٌي هَجَد ثحث شذ ٍ هقشس شذ خبًن شبهلَ ًسجت ثِ هزاكشُ ثب ششكت چبسگَى ٍ اسايِ ثِ دس هَسد ًيبص  -
 پيشٌْبدات داًشگبُ اقذام ًوبيٌذ. 

افضاس  ، ًحَُ خذهبت آى ٍ اهكبى اتصبل آى ثِ ًشم SMSششكت اسسبل كٌٌذُ  دس اداهِ ثِ هٌظَس اطالع سسبًي ثِ اعضبي ّيبت علوي، دس هَسد قشاسداد -
 هبدُ ًوبيٌذ.چبسگَى ثحث شذ ٍ هقشس شذ خبًن شبهلَ ًسجت ثِ ثشسسي اهكبًبت سيستن چبسگَى ٍ ششكت هضثَس اقذام ًوبيٌذ ٍ هشاتت سا جْت تْيِ قشاسداد آ

 توْيذاتي ثشاي استفبدُ آى ثشاي ثبصًشستگبى ٍ سبيش كبسكٌبى ًيض دس ًظش گشفتِ شَد.هقشس شذ چٌبًچِ خذهبت ششكت هٌبست ٍ هَجت سضبيت ثَد، 

 ًسجت ثِ اسايِ عولكشد خَد اقذام ًوبيٌذ.كبسگضيٌي اداسي  ٍ  استخذامهقشس شذ دس جلسِ ثعذي اداسات  -

 كبس پيشٌْبدات خَد سا اسايِ ًوبيٌذ. هَسد اضبفِ ثحث اضبفِ كبس هطشح شذ ٍ ثب تَجِ ثِ ريق ٍقت هقشس شذ، آقبيبى يبسهحوذي، سضبيي ٍ قبسوي دس -

 جلسِ ثب تبكيذ آقبي دكتش ًوبصي ثش اّويت سسيذگي ثِ اهَس ٍاحذّب ٍ حفظ احتشام ٍ اًجبم اهَس كبسكٌبى هشثَطِ ثِ پبيبى سسيذ. -

 دكتش عليشضب ًوبصي شجستشي
هذيش تَسعِ سبصهبى ٍ سشهبيِ اًسبًي 

 داًشگبُ

 عليشضب عشة يبسهحوذي
تَسعِ سبصهبى ٍ سشهبيِ اًسبًي  هعبٍى

 داًشگبُ

 ٍحيذ سضبيي قٌذفشٍش
تَسعِ سبصهبى ٍ سشهبيِ اًسبًي  هعبٍى

 داًشگبُ

 ًجي اهلل سضبيي
تَسعِ سبصهبى ٍ سشهبيِ اًسبًي  هعبٍى

 داًشگبُ

 كجشي جعفشصادُ
 سئيس اداسُ اهَس ّيئت علوي

 
 ًيلَفش اهيشي

 هسئَل گشٍُ تحَل اداسي

 سحش شبهلَ
 ٍاحذ آهبس ٍ ًيشٍي اًسبًيهسئَل 

 صّشُ ججبسي هقذم
 سشپشست گشٍُ طجقِ ثٌذي هشبغل

 آصادُ سيبحي خَئي
سشپشست گشٍُ كبسشٌبسبى 

 آهَصش ضوي خذهت

 سضب كشيوي كاليِ
سئيس اداسُ استخذام ٍ هشوَليي 

 ًيشٍي اًسبًي طشح

 حسيي سشهذي
 كبدس اداسي سئيس اداسُ كبسگضيٌي

 سيف اهلل قبسوي
 تشكيالتسئيس گشٍُ 

 فشخ غجشاًژاد
 هسئَل ثبيگبًي

 حبهذ ثَداغي
سئيس اداسُ 

 ثبصًشستگي ٍ ٍظيفِ

 سويِ قشثبًخبًي
هعبٍى اداسُ كبسگضيٌي 

 كبدس اداسي

 


