
  دانشگاه ي هيأت رييسه 11/12/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياسـت محتـرم دانشـگاه تشـكيل جلسـه داده و       11/12/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

  :گيري نمود پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروح، به شرح زير تصميم

ت علمي متصدي أت علمي دانشگاه، حق مديريت اعضاي هيأاستخدامي اعضاي هيي آيين نامه 59ي بر اساس ماده) 2

ها، ادارات، واحدهاي ي مديريتكه در زيرمجموعه) تحت عناوين اداره، گروه، مركز و غيره(دار هاي ستارهپست

  .گرديد درصد حق مديريت رييس دانشگاه تعيين)  سي( 30هاي دانشگاه قرار دارند، به ميزان بالفصل معاونت

فناوري كشاورزي و منابع طبيعي در خصوص  ي رييس محترم دانشكده 11/8/93مورخ  93/د/861/16 ي شماره ي نامه) 3

  .مطرح و مورد موافقت قرار گرفت» مهندسي بيوسيستم«به » ماشين آالت كشاورزي«تغيير عنوان گروه آموزشي 

از قبيل ويدئو (خريد متمركز وسايل كمك آموزشي  مقرر گرديد معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي نسبت به) 4

ها قابل  خريد اين وسايل از محل بودجه تجهيزات دانشكده ي هزينه. ها اقدام نمايد براي دانشكده...) پروژكتور و 

  .پرداخت خواهد بود

  .دانشگاه يك روز از حقوق خود را به بازسازي عتبات عاليات اختصاص دادند ي يسهيت رأاعضاي هي) 5

  :دانشجويي دانشگاه تصميمات زير اتخاز شد ي هچدر خصوص بازار) 6

خاطر باالبودن قيمت  هصورت مزايده واگذار شده است كه ب هدانشگاه تاكنون چندين بار ب ي كه بازارچه با عنايت به اين - 

ن قيمت كارشناسي كارشناسي، قيمت پيشنهادي ارايه نشده است لذا مقرر گرديد بازارچه مربوطه بدون در نظر گرفت

 .صورت استعالم از چندين متقاضي و با باالترين قيمت پيشنهادي ارايه شوده توسط معاونت دانشجويي ب

شودتا قراردادهاي  آتي بازارچه دانشگاه، به معاونت دانشجويي اجازه داده مي ي جهت تنظيم زمان اجراي انجام مزايده - 

 .به برندگان مزايده واگذار گردد 15/04/95لغايت  15/12/93ماهه از 14صورت  هبازارچه ب ي اوليه

مترمربع به عنوان   28مقرر گرديد محل مورد نظر براي انتشارات به مساحت  ،بهينه از فضاي بازارچه ي جهت استفاده - 

استعالم واگذار  ي عنوان آژانس مسكن دانشجويي به برنده هكافي نت و محل قبلي مشخص شده براي كافي نت ب

 .گردد

فناوري كشاورزي و منابع طبيعي در خصوص تغيير  ي رييس دانشكده 14/8/93مورخ  93/د/868/16 ي شماره ي نامه) 7

  .مطرح و مورد موافقت قرار گرفت» علوم و مهندسي خاك«به » علوم خاك«عنوان گروه آموزشي 

داشت  نشگاه محقق اردبيلي و گراميبه مناسبت بزرگداشت بيستمين سالگرد ارتقاي مجتمع آموزش عالي اردبيل به دا) 9

ت أساي قبلي دانشگاه و اعضاي هيؤر ي با حضور كليه 12/2/1394روز معلم، مقرر گرديد مراسمي در روز شنبه مورخ 

  .علمي دانشگاه برگزار شود

 ي يسهيت رأهي 6/11/1393مورخ  ي جلسه صورت 4و بند  20/7/1393مورخ  ي جلسه صورت 15عطف به بند ) 10

تاپ  گاه مقرر گرديد مدير برنامه، بودجه و تشكيالت با هماهنگي با معاون پژوهشي و فناوري به ازاي هر لپدانش

بيست ( 25.000.000تحويل گرفته شده كه سيستم كامپيوتر آنها تحويل معاونت پژوهشي و فناوري نشده است مبلغ 

  .پژوهشي و فناوري اختصاص دهدمرتبط به معاونت  ي ريال از بودجه تجهيزات حوزه) و پنج ميليون

ت علمي جذب نشده است، مقرر گرديد معاون آموزشي و أهايي كه عضو هي توجه به مشكالت پيش آمده در رشتهبا ) 11

ها تا  مقاطع اين رشته ي ها نسبت به عدم پذيرش دانشجو در كليه ساي دانشكدهؤتحصيالت تكميلي با هماهنگي با ر

هايي كه به تازگي از وزارت علوم تحقيقات و فناوري مجوز جذب دانشجو  رشته. نمايدت علمي اعدام أزمان جذب هي



اين موضوع جهت . باشند اند و براي اولين بار اقدام به جذب دانشجو خواهند نمود از اين قاعده مستثني مي گرفته

  .شود تصويب نهايي به شوراي دانشگاه ارجاع مي

رسند تمديد قرارداد نخواهند شد و  بازنشستگي مي ي كارمندان دانشگاه كه به مرحلهبه بعد  1/1/1394از تاريخ ) 12

تازمان اخذ مجوزهاي الزم براي استخدام كارمندان جديد، مقرر گرديد از نيروهاي پيمانكاري جهت اداره امور استفاده 

  .شود

از طريق معاونت  هاي دانشجويي صرفاً ها و كانون هاي دانشگاهي تشكل مقرر گرديد تمامي مكاتبات و درخواست) 13

  .فرهنگي و اجتماعي دانشگاه انجام شود

فراهم كردن مقدمات تضمين سالمت دانشجوياني كه جهت انجام كارورزي به مزارع دانشگاه جهت انجام پروژه ) 14

  .باشد ها مي مديريت دانشكده ي كنند بر عهده تحقيقاتي خود مي
  

  

  شگاهدان سرپرست        گودرز صادقيـ 

  دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه سرپرست        اله مدبر سيفـ  

  و تحصيالت تكميلي دانشگاه معاون آموزشي        مرتضي ابراهيميـ 

  ّاوري دانشگاه معاون پژوهشي و فن        محمد نريمانيـ 

  دانشگاه اداري و ماليمعاون                                      علي عباديـ  

  دانشگاهمعاون دانشجويي           ولي رسوليـ 

  معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه        اصل عباس فنيـ  

  مدير كل حوزه رياست      ـ احمد يوسفيان داراني

  


