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  بسمه تعالي

  

  27/4/91كميته اجرايي آموزش دانشگاه مورخ 
  

در دفتـر معاونـت    27/4/91 صـبح مـورخ   8س سـاعت  شنبه رأ چهاردر روز اجرايي آموزش دانشگاه جلسه كميته  يندوم

  .تشكيل گرديد اعضاي كميتهبا حضور  توسعه مديريت و  منابع دانشگاه

معرفـي شـده،   ) دستورالعمل نظام آمـوزش كاركنـان   4بر اساس ماده (شگاه اعضاء جديد كميته اجرايي آموزش داندر ابتدا 

ر خصـوص  توضـيحاتي د  دبيـر كميتـه و مسـئول آمـوزش و توانمنـد سـازي كاركنـان        حاجي نـوروزي مهدي آقاي سپس 

معاونت توسعه مديريت و منـابع   3/3/91 -د /844/209موضوع بخشنامه شماره آموزش كاركنان  نظام دستورالعمل جديد

  .نمودند توضيحات مبسوطي را ارائهوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

  

  :مطرح گرديد زير در راستاي دستور كار جلسه موضوعات سپس

در خصوص بررسي ميزان هزينه و اعتبارات آموزش مقرر گرديد در جلسه بعدي كميته اجرايي از مديريت بودجـه   .1

 .ده شودو برنامه ريزي منابع دانشگاه دعوت بعمل آور

مقرر گرديد جدول زمانبندي جلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه از سوي دفتر معاونت توسعه مديريت و منـابع   .2

  .دانشگاه تهيه و به مديريت توسعه و منابع انساني ابالغ گردد
  

  

  .در پايان جلسه با ذكر صلوات خاتمه يافت.                             

  

  

  

  مهدي حاجي نوروزي       محمد واحدي پور                                                  فرزندي پور  دكتر مهرداد           

  مسئول آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه    مديرتوسعه و منابع انساني دانشگاه  و منابع دانشگاه       معاون توسعه مديريت     

  كميته دبير                                       عضو كميته                                      رئيس جلسه                    

  

محبوبه قربان پور                                                                                             افاضل محمدرضا               

  كارشناس آموزش ضمن خدمت كاركنان                                      و هيئت علمينماينده رئيس دانشگاه عض   

  عضو كميته                                                      عضو كميته               

                    رضا رضايي                                   

        ابع دانشگاهسرپرست دفتر معاونت توسعه مديريت و من             

  عضو كميته           
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