فرایند بررسی و اصالح تشکیالت تفصیلی دانشگاه

 .1تطکیل  28جلسِ کبرگزٍُ تطکیالت ،آهَسش ٍ عجقِ ثٌذی هطبغل
ً 320 .2فز سبػت کبرضٌبسی ثِ هٌظَر تحلیل ضزح ٍظبیف ٍاحذّب ثب ضزایظ ٍاقؼی هحیظ کبر ٍ ضَاثظ
حبکن ثز داًطگبُ  ،تغجیق تؼذاد پست ّبی سبسهبًی ثب تؼذاد ًیزٍّبی ضبغل در داًطگبُ
 .3هغبلؼِ اسٌبد ثبال دستی
 .4هغبلؼِ کلیِ آییي ًبهِ ّبی استخذاهی اػضبی ّیبت ػلوی  ،آییي ًبهِ استخذاهی اػضبی غیز ّیبت
ػلوی  ،آییي ًبهِ هبلی ٍ هؼبهالتی ٍآییي ًبهِ سبسهبًذّی ٍ تطکیالت داًطگبُ هصَة ّ 91/7/17یبت
اهٌب ٍ تغجیق اهَر جبری فؼبلیت ّبی داًطگبُ ثب تقسین ثٌذی سبختبری در آییي ًبهِ ّبی هذکَر.
 .5هغبلؼِ آییي ًبهِ ّب ،ثخص ًبهِ ّب ٍ دستَرالؼول ّبی صبدرُ اس ٍسارت ػلَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری،
ّیبت هویشُ ٍ هزکش ّیبت اهٌب در راثغِ ثب سیبست ّبی سبختبری.
 .6هغبلؼِ تغجیقی تطکیالت تفصیلی  14داًطگبُ کطَر.
 .7ثزرسی سیبست ّبی کالى داًطگبُ هٌغجق ثب سٌذ چطن اًذاس.
 .8تْیِ فزم ارسیبثی تطکیالت ٍ ارسبل ثزای ٍاحذّبی هختلف داًطگبُ ٍ تجشیِ ٍ تحلیل اعالػبت
پزسٌلی ٍ تطکیالت ٍضؼیت هَجَد ثِ تفکیک حَسُ ریبست ،هؼبًٍت ّب ٍ داًطکذُ ّب.
 .9تْیِ گشارش ّبی آهبری حست ًیبس ٍ تجشیِ ٍ تحلیل آى.
 .10ثزرسی گشارضبت تفصیلی آهبر ٍ اعالػبت پزسٌلی اهَر اداری داًطگبُ ٍ تجشیِ ٍ تحلیل آى.
 .11ثزرسی ٍضؼیت هَجَد تطکیالت ثِ تفکیک حَسُ ریبست ،هؼبًٍت ّب ٍ داًطکذُ ّب ٍ دریبفت
پیطٌْبدات هؼبًٍیي ٍ هسئَلیي در خصَظ تطکیالت پیطٌْبدی ّز حَسُ.
 .12تفکیک هطبغل ثِ هطبغل اصلی ٍ پطتیجبًی هَضَع ثٌذ  19هبدُ  1آییي ًبهِ اػضبی غیز ّیبت ػلوی
داًطگبُ ّب ٍ ثٌذ ّبی  25 ٍ 24هبدُ  1آییي ًبهِ سبسهبًذّی ٍ تطکیالت داًطگبُ .
 .13تؼییي تؼذاد پست ّبی سبسهبًی ٍاحذ ّبی ستبد ثب رػبیت هبدُ 2آییي ًبهِ سبسهبًذّی ٍ تطکیالت
داًطگبُ
 .14تؼییي تؼذاد پست ّبی سبسهبًی ٍاحذ ّبی صف ثب رػبیت هبدُ  4آییي ًبهِ سبسهبًذّی ٍ تطکیالت
داًطگبُ
 .15ارائِ ثبسخَرد اس رئیس ،هؼبًٍیي ٍ هسئَلیي داًطگبُ در راثغِ ثب تطکیالت پیطٌْبدی
 .16ایجبد ارتجبط ٍ تؼبهل ثب دفتز ثَدجِ ٍ تطکیالت ٍسارت ػلَم در کلیِ هزاحل تٌظین تطکیالت

 .17تٌظین ضزح ٍظبیف ٍاحذ ّب هجتٌی ثز اّذاف هصَة داًطگبُ ثب استفبدُ اس دٍ ضیَُ اسٌبدی ٍ
هیذاًی(پزسطٌبهِ ،هذاکزُ،هصبحجِ ،کبرثیٌیً ،ظزخَاّی)
 .18تغجیق آسهبیطی تطکیالت پیطٌْبدی ثب اعالػبت پزسٌلی هَجَد تَسظ اهَراداری داًطگبُ
 .19تصَیت تطکیالت تفصیلی پیطٌْبدی کبر کبرگزٍُ تطکیالت ،آهَسش ٍ عجقِ ثٌذی هطبغل تَسظ
ّیبت اجزایی هٌبثغ اًسبًی در تبریخ  ٍ 93/4/25ارسبل ثِ دفتز ثَدجِ ٍ تطکیالت ٍسارت ػلَم در
تبریخ93/5/27
 .20تطکیل جلسبت هتؼذد ثب هذیزاى ٍ کبرضٌبسبى دفتز ثَدجِ ٍ تطکیالت ٍسارت ػلَم در هزاحل تبییذ
تطکیالت تفصیلی پیطٌْبدی داًطگبُ
 .21تبییذ تطکیالت تفصیلی داًطگبُ تَسظ دفتز ثَدجِ ٍ تطکیالت ٍسارت ػلَم در تبریخ 93/9/24
 .22دستَر اثالؽ ٍ اجزای تطکیالت تَسظ رئیس داًطگبُ در تبریخ 93/11/29

