
 

  دانشگاه ي هيأت رييسه 14/7/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

هاي رفاهي كاركنان دانشگاه مقرر شد ي يك دستورالعمل پرداخت كمكماده 2در اجراي بند ) 1

كودك به ازاي هر فرزند زير شش سال به يكي از زوجين و طبق دستورالعمل خدمات ي مهد هزينه

مدارك مثبت مبني بر داشتن فرزند زير شش سال از ت امنا و با ارايه أرفاهي كاركنان مصوب هي

  .طريق معاون اداري و مالي دانشگاه پرداخت شود

هاي ساعتي ت علمي و در مورد مرخصيأي استخدامي اعضاي غيرهينامهاز آيين 60ي در اجراي ماده) 3

 هشت، مازاد بر حذف ساعت هشتهاي ساعتي زير ت علمي مقرر شد مرخصيأهمكاران غيرهي

ساعت معادل يك روز از مرخصي استحقاقي همكاران كسر و براي  8ساعت به ازاي هر  16ساعت تا 

  .  ي مذكور اقدام شودي مادهساعت طبق تبصره 16هاي بيشتر از  مرخصي

ي بهينه از نيروهاي شاغل در اين در راستاي ساماندهي امور خدماتي دانشگاه و به منظور استفاده) 4

ي مديريت اداري ها از طريق واحد خدمات و حوزهينكه اغلب امور خدماتي دانشكدهبخش و با لحاظ ا

شود مقرر شد نيروهاي خدماتي دانشگاه به صورت متمركز و زير نظر مديريت امور دانشگاه انجام مي

  .اداري دانشگاه انجام وظيفه نمايند

هاي آموزشي اين ندسي، احداث كارگاهي فني و مهي دانشكدهمقرر گرديد در اجراي فاز دو از پروژه) 5

  .متر مربع عملياتي گردد 2400دانشكده به متراژ تقريبي حدود 

كنند هاي علمي همكاري ميمقرر گرديد حق الزحمه عوامل اجرايي و همكاراني كه در برگزاري كنگره) 6

  .مين و پرداخت گرددأاز محل بودجه مصوب و درآمدهاي كنگره ت

ي استخدامي آيين نامه 69ي هاي رفاهي موضوع مادهدستورالعمل پرداخت كمك 6ي در راستاي ماده) 7

به اعضاي شاغل حداكثر تا يك برابر حقوق و مزايا  ت علمي دانشگاه، مقرر گرديد فعالًأاعضاي غير هي

بر اساس رضايتمندي مسوولين ذيربط از عملكرد آنان تحت عنوان پاداش از محل خدمات رفاهي 

ردد و مدير برنامه، بودجه و تشكيالت دانشگاه اعتبار مورد نياز را در بودجه تفصيلي ساالنه پرداخت گ

  .منظور نمايد

مقرر شد به ايثارگران دانشگاه كه به داليل مختلف با هماهنگي اعضاي هيات رئيسه دانشگاه ) 9

  .ريال پرداخت گردد )دو ميليون( 000/000/2موريت مشهد استفاده نمايند، مبلغ أاند از م نتوانسته

نقشه  هاي عمراني دانشگاه مطرح  ومدير محترم امور فني و نظارت بر طرح 31/6/93نامه مورخ ) 10

  .پيشنهادي محوطه خوابگاه در حال احداث دانشگاه در نمين مورد تصويب قرار گرفت

كميته درآمد مدير محترم مالي در خصوص تشكيل  6/7/93مورخ  93/د/4164/10پيشنهاد شماره  ) 11

  دانشگاه با تركيب پيشنهادي شامل 

 )رييس كميته(معاون اداري و مالي  -1

 مدير برنامه، بودجه و تشكيالت -2

 مشاور رييس دانشگاه در امور اقتصادي و درآمدزايي -3

 مدير امور مالي -4

 مسوول درآمدهاي اختصاصي دانشگاه موافقت شد - 5



 

جويي دانشگاه مقرر گرديد حق مديريت مدير با توجه به حجم كاري باال در مديريت امور دانش) 13

  .درصد حق مديريت رييس دانشگاه افزايش يابد 50درصد به  40دانشجويي از 

  

به  20×20ريزي و اجراي طرح  ، اعضاي كميته برنامه24/6/1393خ صورتجلسه مور 3در اجراي بند ) 15

  :شرح زير تعيين شدند

 مدير كل حوزه رياست -1

 نماينده شوراي دانشگاه -2

 نماينده روساي دانشكده ها -3

  دبير شوراي نمايندگاه كارمندان دانشگاه -4

هاي فارغ التحصيالن دانشگاه بيش از ده سال  با توجه به اينكه از زمان صدور تعداد زيادي از دانشنامه) 16

اند و نظر به اينكه نگهداري دانشنامه  گذشته است و دانشجوياان براي دريافت آن مراجعه نكرده

شود مقرر گرديد  لتحصيالن باعث پايين آمدن كيفيت دانشنامه و هدر رفتن اموال دانشگاه ميا فارغ

معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي با اطالع رساني در فرم تسويه حساب دانشجويان و وب سايت 

دانشگاه، براي دانشجوياني كه از اين به بعد فارغ التحصيل خواهند شد با اطالع قبلي براي آنها 

  .انشنامه صادر نمايدد

ت رييسه دانشگاه در خصوص بكارگيري نيروهاي أهي 24/6/93صورتجلسه مورخ  7با عنايت به بند  ) 18

خدماتي براي بخش خدمات رفاهي دانشجويان در قالب قرارداد با شركت، مقرر گرديد عالوه بر 

نفر به ترتيب براي  4، و تعداد عنوان سرايدار خوابگاه هنفر ب 5ها تعداد  نيروهاي موجود در خوابگاه

  .اضافه شوند) فني، علوم انساني، نمين و مشگين شهر(پرديس خوابگاهي 

با سازمان جهاد كشاورزي استان  هاي علمي پژوهشي جداگانهنامه همكاريموضوع عقد تفاهم) 19

سازمان  اردبيل، شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان، شركت تعاوني روغن نباتي سالمت اردبيل،

 و شهرسازي و كل راهاردبيل، اداره استان استاندارد كلصنعت، معدن و تجارت استان اردبيل، اداره

 كلاردبيل، اداره صنعتي هايشهرك ايران، شركت شهري بهسازي و عمران تخصصي مادر شركت

 انتظامي فرماندهياردبيل،  استان خيريه و امور اوقاف كلاردبيل، اداره استان اسالمي ارشاد و فرهنگ

اردبيل،  استان مسكن توسعه فناوري، شركت زيست و ژنتيك مهندسي ملي اردبيل، پژوهشگاه استان

اردبيل مطرح و مورد  استان المعارفدايره و بنياد) رازي(اي پسران اردبيل آموزشكده فني حرفه

  .تصويب قرار گرفت

صورتجلسه مورخ  12موضوع بند (مركزي دانشگاه هاي مورد نياز آزمايشگاه به منظور خريد دستگاه) 21

درصد از اعتبار تجهيزات به اين امر اختصاص يافته و  اعتبار جديد  30مقرر شد حداقل ) 17/6/93

انتصاب مدير آزمايشگاه مركزي دانشگاه در معاونت  ضمناً. ها ابالغ گرددپس از اصالح به دانشكده

جام امورات مربوط به ساماندهي مكان فيزيكي و عضويت پژوهشي و فناوري به منظور پيگيري و ان

دانشگاهي ها و ارايه خدمات درون و برونها و تجهيزات آزمايشگاهي موجود در دانشكدهتمام دستگاه

  .ت رييسه تصويب شدأمطابق مصوبات قبلي هي

  



 

ا طبق مقررات به شود كه بوفه سلف سرويس دانشگاه ر به معاونت دانشجويي دانشگاه اجازه داده مي) 25

  .افراد واجد شرايط واگذار نموده و وجه مربوطه را به درآمد اختصاصي دانشگاه واريز نمايد


