معاونت پشتیبانی وتوسعه منابع انسانی استانداری
دفتش فٌاٍسی اطالػات

زاريخ جلسِ89/3/31 :

گـزارش نشست (چند صفحهاي)

هىاى :اسساًذاری سًجاى سالي اجسواػاذ

خيَسر :دارد

آلای غفاری ًوايٌذُ ضَرای ػالی اًفَرهازيه وطَر،آلای تاتا سادُ ًوايٌذُ حمَلی
ضَرای ػالی اًفَرهازيه وطَرجٌاب آلای ارجوٌذفز هؼاٍى خطسيثاًی،جٌاب آلای
هٌْذس ضْاهی،جٌاب آلای زاراى،خاًن هٌْذس ّاضوی ،ضزور سًجاى
حاضزيي جلسِ:

سيسسن،فزٍضگاُ سية ًمزُ ای  ،2دليك راياًِ،خاًيذآٍا راياًِ،هزوش لح زاج ايزاًياى،
آلای احوذ سيوا،ضزور سدْز آٍا،رّاًر،حاسثاى راياى،فزٍضگاُ افك،گَيا
خزداسش،ضزور خارس فزاًگزخزداس،آدانً،ظن آٍرً،يوا افزاس،ػليزضا ضؼَری،سيٌة
هحوذی،جؼفزداسساًی،هجيذرسسن خاًی،حاهذ رهضاًی،ػليزضا اسىٌذری،هْذی
هيزساخاًی،سدْزززاتی،ػثذالزحين سْيلی

غائثيي:

ضزور آخاداًا ًگيي خزداس،دادُ خزداساى ًَآٍر،زَسؼِ گزاى ػصز فٌاٍریّ ،وزاُ گسسز
سريي افاق،فزٍضگاُ سًجاى راياًِ ،لَاسم خاًگی اهيز وثيز،خذهاذ واهديَززی خژٍّص

هَضَع ًطسر :اًسخاتاذ هجوغ هَسس ًظام صٌفی راياًِ ای

سهاى ضزٍع ًطسر
11

خالصـِ ًتايـج هزاكـشات :
جٌاب آقای شْاهی (سئیس جلسِ)  :ضوي تقذيشٍتشکشٍخیشهقذم اص هیْواًاى دستَسالؼول ًظام صٌفی سا تَضیح
دادًذ.
جٌاب آقای اسجوٌذفش :ضوي تقذيش ٍتشکش اص هیْواًاى تِ اّویت ًظام صٌفی اشاسُ ًوَدًذ.
آقای غفاس ی ًوايٌذُ شَسای ػالی اًفَسهاتیک ً :سثت تِ تشکیلٌظام صٌفی دس استاى اتشاص خشسٌذی ًوَدًذ
ٍدستَسالؼول ًظام صٌفی سا تَضیح دادًذ.
ً 4فش تِ ػٌَاى ػضَ تی طشف تشای سياست هجوغً 2،اظش،هٌشی اًتخاب شذًذ ٍسياست هجوغ كل دستَسالؼول سا
تضیح دادُ ٍ كاًذيذاّای ششكت ٍ فشٍشگاُ ٍ تاصسس سا هؼشفی كشدًذ ٍ ّشيک تِ هذت 3دقیقِ خَد سا هؼشفی كشدًذ.
اًتخاتات صَست گشفت ٍ ًتیجِ آسا تِ صَست صيش هشخص شذ.
پس اص افتتاحیِ هجوغ تَسط جٌاب آقای اسجوٌذفش هؼاٍى پشتیثاًی ٍ اسائِ گضاسش دفتشفٌاٍسی اطالػات
استاًذاسی صًجاى،
 - 1اساسٌاهِ پیشٌْادی ًظام صٌفی ساياًِای استاى صًجاى تِ تصَية سسیذ.
 - 2سٍصًاهِ كثیشاالًتشاس جام جن تِ ػٌَاى سٍصًاهِ سسوی ًظام صٌفی ساياًِای استاى اًتخاب شذ.
- 3اًتخاتات ّیات هذيشُ ٍ تاصسس ًظام اًجام ٍ ًتايج آى تِ ششح صيش است.
 -1-3اص هجوَع  78سأی هأخَرُ شاخِ ششكتْا ،افشاد صيش تِ تشتیة ،حائض اكثشيت آسا گشديذًذ.
 -2 3اص هجوَع  28سأی هأخَرُ شاخِ فشٍشگاُ ،افشاد صيش تِ تشتیة حائض اكثشيت آساء گشديذًذ.
 -3-3اص هجوَع  28سأی هأخَرُ اًتخاتات تاصسس،افشاد صيش حائض اكثشيت آساء گشديذًذ.
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ًتیجِ آرا شرکت ّا ٍفرٍشگاُ ّا ٍ بازرس
1

آقای هجید ًاصحی هقدم شرکت زًجاى پرداز

26

اصلی

2

آقای صودًیک پسٌد شرکت حاسباى رایاى

14

اصلی

3

آقای رضا صالحی شرکت رّاًت

14

اصلی

4

َّشٌگ رازقی شرکت هٌْدسیي هشاٍر ًظن آٍر

13

علی البدل

1

حبیب قلعِ هَالیی فرٍشگاُ سیب ًقرُ ای

14

اصلی

2

حسي سْرابی فرٍشگاُ دقیق رایاًِ

10

اصلی

3

هصطفی ًظری گَیا پردازش

6

علی البدل

1

علیرضا بیات

9

اصلی

2

هْدی هیرزاخاًی

9

علی البدل

محـل درج اسـامي و امضـاي اعضـاء جلسـه :

