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سالن جلسات طبقه اول ساختمان سعادت آباد

دستور کار جلسه

 تبادل نظر در مورد كليات اتاق فكر و زمان جلسات بررسی و ارائه راهكارهاي افزایش انگيزه در كاركنانحاضرین

ردیف

زمان جلسه

 98/02/12ساعت  8الی 9:45

مکان جلسه

آقایان  :جواد نظرپور ،جواد محبی ،سعید خدابخشی ،علی هنردان ،امیر زاغیان ،مهدی سینایی ،محمد
کیانی ،خانم پارسایان ،مهدی منصوری

غائبین

آقایان  :ایمان طاهر  ،محمد بنائیان مفرد ،بهزاد شاهسوندی  ،عباس صالحی ،هوشنگ طایی  ،حمیدرضا
فالح  ،غالمرضا امینی ،مهدی حبیب الهی ،محسن امینی ،سعید شاهی

جلسه راس ساعت  8با حضور اعضا آغاز شد دبير جلسه اهداف اصلی و الویت دستوري مدیركل محترم براي اتاق
فكر را تشریح و سپس مباحث مقدماتی و ساختاري و دستور كار جلسه پيگيري شد و پس از بحث و تبادل نظر
مصوبات به تصویب اعضا رسيد.

مصوبات

مسئول انجام یا
پیگیری

مهلت تا تاریخ

تا قبل از
مصوب گردید كارتابلی تحت عنوان "اتاق فكر" در دفتر مدیركل محترم
دفتر مدیرکل
تشكيل و موارد مورد نظر جهت بررسی به این كارتابل ارجاع شود.
جلسه آتی
مصوب گردید در جلسات اتاق فكر و در صورت لزوم از سه نفر از كارشناسان
دبیر
بصورت مهمان دعوت گردد البته این افراد قبالً باید پروپوزال خود را جهت
طرح به دبير اتاق فكر تحویل نمایند.
در راستاي نظم هرچه بيشتر و انسجام جلسات مقرر گردید بيش از سه جلسه
کلیه اعضاء
غيبت توسط اعضاء اتاق از افراد جایگزین براي اتاق فكر استفاده گردید.
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4

مصوب گردید در راستاي هم فكري و سهولت ارتباط بين اعضا از ظرفيت هاي
فضاي مجازي استفاده و گروهی در یكی از شبكه هاي اجتماعی مجازي ایجاد
گردد.

5

مصوب گردید در راستاي دریافت نقطه نظرات كاركنان اداره كل با استفاده از
ظرفيت هاي فناوري اطالعات قسمتی در پورتال اداره كل تحت عنوان نظام
پيشنهادات راه اندازي گردد.

6

مصوب گردید به صورت موردي برخی جلسات اتاق فكر در شهرستانهاي تابعه
برگزار گردد.

اداره فاوا

تا قبل از
جلسه آتی

اداره فاوا

تا قبل از
جلسه آتی

دبیر

-

مهدی منصوری
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