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سالن جلسات طبقه اول سعادت آباد

دستور کار جلسه

 بررسی و ارائه راهكارهاي افزايش انگيزه در كاركناناعضاء جلسه

حاضرین

آقایان :عباس صالحی ،محمد بنائیان مفرد ،جواد نظرپور ،ایمان طاهر ،هوشنگ طایی ،مهدی حبیب الهی،

(براساس الفبا)

حسن کحال زاده ،مهدی منصوری ،مهدی سینایی ،علی هنردان ،محسن امینی ،حمیدرضا فالح ،سعید شاهی،
غالمرضا امینی ،سرکارخانم شهال پارسایان

غائبین

آقایان  :بهزاد شاهسوندی ،سعید خدابخشی  ،امیر زاغیان ،محمد کیانی ،جواد محبی

مطالب مطرح شده

جلسه با قرائت دستور كار و نتايج مصوبات جلسه گذشته آغاز گرديد ،سپس كليه اعضاء اتاق فكر در ادامه موضوع
راهكارهاي افزايش انگيزه و به صورت موردي دو موضوع افزايش و حدود اختيارات ادارات شهرستان در انجام امور
كاري و همچنين فوق العاده پرداختی هاي نقدي و نحوه توزيع به بحث و تبادل نظر پرداختند و با توجه به ادامه
دار بودن موضوع جلسه مقرر گرديد با فاصله زمانی كمتري جلسه بعدي برگزار گردد.

ردیف

1

2

3

مصوبات

پيرو مصوبه شماره  4جلسه دوم مقرر گرديد اداره پشتيبانی ،توسعه منابع انسانی و
تحول اداري با توجه به اعالم ليست دوره ها در اولين فرصت نسبت به برگزاري
دوره آموزشی شماره  13تحت عنوان "انگيزش در كار" براي معاونين و روسا و
اعضاي اتاق فكر اقدام نمايد.
پيرو مصوبه شماره  3جلسه دوم در خصوص برگزاري شوراي اداري اداره كل مقرر
گرديد طی روزهاي آتی پيگيري برگزاري شوراي اداري صورت پذيرد.
باتوجه به تاثيرات انگيزشی افزايش حدود اختيارات ادارات شهرستان در انجام امور
سازمانی ،كليات انجام اين به تصويب رسيد.

مسئول انجام یا
پیگیری

اداره پشتيبانی  ،توسعه
منابع انسانی و تحول
اداري
سرپرست حوزه
مديركل
دبير

مهلت تا تاریخ
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4

مقرر گرديد چک ليستی از منابع امور نياز اعم از نيروي انسانی و تجهيزات در ادارات
شهرستان جهت آمادگی افزايش حدود اختيارات ادارات شهرستان در انجام امور
سازمانی تهيه گردد.

معاونت توسعه مديريت
و منابع انسانی

5

مقرر گرديد طی مكاتبه اي از معاونت ها ليستی از خدمات و فرايندها قابل انجام در
شهرستان تهيه گردد و در جلسه بعدي مطرح گردد.

دبير

6

در خصوص پرداخت فوق العاده اضافه كار مقرر گرديد پيگيري الزم در جهت
افزايش سرانه صورت پذيرد و نتايج آن در شوراي معاونين و اتاق فكر مطرح گردد.

*معاونت توسعه
مديريت و منابع انسانی
*اداره برنامه و بودجه

7

مقرر گرديد جهت دريافت نظرات و ايده هاي كاركنان دبير اتاق فكر نسبت به
برگزاري جلسه كارشناسی اقدام نمايند.

دبير

مهدی منصوری

حمیدرضا امیرخانی

دبیر اتاق فکر

مدیرکل

