
  دانشگاه ي هيأت رييسه 18/12/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

جلسـه داده و  در اتاق رياسـت محتـرم دانشـگاه تشـكيل      18/12/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

 000/000/1نوروزي تا مبلغ  ي بسته ي به مناسبت سال نو مقرر گرديد معاونت اداري و مالي دانشگاه نسبت به تهيه) 1

 ي دانشگاه، اعضاي بازنشسته قرارداري،ت علمي، كارمندان رسمي، پيماني، أبراي هر يك از اعضاي هي) يك ميليون(

مربوط  ي هزينه. هاي دانشگاه اقدام نمايد هاي خدماتي مشغول به كار در حوزه نيروهاي شركت و كاركنان پيمانكاري

  .به كاركنان پيمانكاري و نيروهاي شركتي از محل خارج از شمول پرداخت خواهد شد

 3موضوع بند (گاه در خصوص ساماندهي نيروهاي انساني دانشگاه گزارش مدير برنامه، بودجه و تشكيالت دانش) 2

نظارت بر . به شرح پيوست ارائه و مورد تصويب قرار گرفت) ي دانشگاه هيأت رييسه 5/8/1393ي مورخ  جلسه صورت

بودجه  ي رياست و مدير برنامه، ي هيأتي مركب از معاون اداري و مالي، مديركل حوزه اجراي صحيح اين موضوع بر عهده

  .باشد ضروري مي 1394باشد و اجراي اين طرح از ابتداي سال  و تشكيالت مي

هاي مبدأ و مقصد، پس از اعالم  هاي كارمندان دانشگاه، عالوه بر موافقت كتبي باالترين مقام حوزه جايي ي جابه كليه: تبصره

  .باشد پذير مي ي دانشگاه امكان نظر هيأت اجرايي نيروهاي انساني و تصويب هيأت رييسه

ت امناي دانشگاه و در جهت تسهيل امور اداري و مالي ي مالي و معامالتي مصوب هيأ نامه آيين 11-1عطف به بند ) 3

مقرر گرديد پيشنهاد امكان تفويض مالي رييس دانشگاه به مديران بالفصل رييس دانشگاه و رييس مركز رشد 

  .ه ارسال گرددت امناي دانشگاأواحدهاي فناوري دانشگاه به هي

علوم انساني، در خصوص طرح هويت بصري  ي ت علمي دانشكدهأزاده، عضو هي گزارش آقاي مهندس حسام حسن) 4

ارائه شد و مقرر گرديد بابت ) دانشگاه ي يسهيت رأهي 29/2/1393مورخ  ي جلسه صورت 5موضوع بند (دانشگاه 

ند مرحله از محل خارج ريال در چ) پنجاه ميليون( 000/000/50هاي در دست اجرا مبلغ  كارهاي انجام شده و برنامه

  .عنوان حق الزحمه پرداخت گردد از شمول به

امور اداري، مقرر گرديد شوراي اداري دانشگاه با  ي هاي مختلف دانشگاه در اداره فكري با بخش در جهت تعامل و هم) 5

  :تركيت زير هر دو هفته يكبار تشكيل جلسه دهند

دبير (معاونين دانشگاه، مدير امور اداري  ي رييس دانشگاه، نماينده ي ، نماينده)رييس شورا(داري و مالي معاون ا«

  »كارمندان ي و نماينده) ها يا معاونين اداري و مالي دانشكده(ها  ساي دانشكدهؤ، ر)شورا

ي استخدامي اعضاي نامهآيين  69ي هاي رفاهي موضوع مادهدستورالعمل پرداخت كمك 6ي در راستاي ماده) 6

ت أهي 14/7/1393مورخ  ي جلسه صورت 7موضوع بند (توجه به پرداخت يك ماه پاداش غيرهيأت علمي دانشگاه، با

هاي رفاهي مبالغي بابت تشويق و تقدير برخي از  و نظر به اينكه از محل كمك 1393 در سال) دانشگاه ي يسهير

گرديد به اعضاي شاغل حداكثر تا بيست و پنج روز حقوق و مزايا بر اساس همكاران پرداخت شده يا خواهد شد، مقرر 

پرداخت . ولين ذيربط از عملكرد آنان تحت عنوان پاداش از محل خدمات رفاهي پرداخت گرددؤمندي مس رضايت

  :شود پاداش با لحاظ موارد زير انجام مي

ي دانشگاه و برابر مصوبه در هيأت رييسه پاداش براي كارمنداني تعلق خواهد گرفت كه در زمان تصويب اين - 

  .آخرين حكم كارگزيني جزو كارمندان دانشگاه باشند



-ي مذكور در كميتهاند، پرداخت پاداش آنها بعد از تعيين تكليف پروندهافرادي كه به تخلفات اداري معرفي شده - 

 .ي تخلفات اداري موكول خواهد شد

به ويژه در خصوص  1393ي دوم سال همكاران در شش ماههپرداخت پاداش به تناسب حضور و فعاليت  - 

همكاران جديداالستخدام و با لحاظ مواردي مانند تأخير در ورود، تعجيل در خروج، كسري كار، مرخصي 

 .صورت خواهد گرفت... استعالجي و 

عنوان مدير  هي بدانشگاه، آقاي دكتر ترحم مصر ي يسهيت رأهي 20/11/1393مورخ  ي جلسه صورت 16پيرو بند ) 7

  .ول انتشارات دانشگاه انتخاب شدندؤمس

هاي دانشجويي در خارج از وقت اداري و يا در روزهاي  كارگيري كارگر در خوابگاه هبا توجه به نيازهاي موردي جهت ب) 8

تي موجود پنجشنبه و جمعه و عدم امكان واگذاري به افراد روزمزد ناشناس مقرر گرديد برحسب نياز از نيروهاي خدما

  .صورت كارگر روزمزد استفاده گردد هها ب در خوابگاه

 ي علوم مبني بر افزايش سهميه ي رييس دانشكده 11/9/93مورخ  93/د/750/13 ي با عنايت به درخواست شماره) 9

سال اول سال  علوم پايه از ابتداي نيم ي كار دانشجويي دانشكده ي ساعات كار دانشجويي آن دانشكده، سهميه

ساعت تغيير  1200به ) ت رييسهأهي 30/4/93مصوبه مورخ  6- موضوع بند الف(ساعت  500از  1393-94تحصيلي 

  .يابد مي

 :شود ي دانشگاه به شرح زير اصالح مي يسهيت رأهي31/6/1393مورخ  ي جلسه صورت 5بند ) 10

منتخب هيأت مميزه و  ي مقرر گرديد براي اعضاي حقيقي دانشگاه محقق اردبيلي كه در جلسات كميته) الف

كنند، به ازاي هر ساعت بر مبناي يك هفتاد و پنجم مجموع حقوق مرتبه و  هاي تخصصي شركت مي كميسيون

. پرداخت شود) ت علميأي استخدامي اعضاي هي نامه آيين 113ي  ماده(العاده شغل مخصوص عضو  پايه و فوق

زمان اجراي مصوبه از مورخ . حاسبه خواهد شدساعت م 2ضمناً براي هر پرونده براي هريك از اعضاء 

  . گردد تعيين مي1/1/1393

كنند براي هر جلسه  ت مميزه شركت ميأبه اعضاي حقيقي دانشگاه محقق اردبيلي كه در جلسات هي) ب

  . ريال پرداخت خواهد شد) يك ميليون و پانصد هزار( 000/500/1

) سه ميليون( 000/000/3ارج از دانشگاه براي هر جلسه ت مميزه خأهمچنين مقرر شد به اعضاي حقيقي هي) ج

  .ريال پرداخت گردد

ي علوم رياضي مقرر گرديد دروس  رييس دانشكده 11/11/1393مورخ  93/د/898/14ي  ي شماره براساس نامه) 11

مدرس به  براي تعيين) شامل دروس رياضي، آمار و علوم كامپيوتر(هاي دانشگاه سرويس علوم رياضي تمام دانشكده

 باشدبديهي است كه اولويت واگذاري دروس به ترتيب زير مي. ي علوم رياضي ارجاع گردد دانشكده

  علوم رياضي  ي ت علمي دانشكدهأاعضاي هي -1

 رياضيعلوم ي دانشجويان دكتري دانشكده -2

ييد أم رياضي تاساتيد مدعو خارج از دانشگاه كه صالحيت علمي آنها توسط گروه آموزشي مربوط در دانشكده علو -3

  .اندو مورد ارزيابي قرار گرفته

روز كاري  10ي استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي در خصوص اعطاي  نامه  آيين 55ي  ماده 1ي  در اجراي تبصره) 12

گيري از وقفه و اختالل در  العاده مقرر گرديد به منظور رفاه حال اعضاي محترم غيرهيأت علمي و پيش مرخصي فوق

العاده  روز از مرخصي فوق 5امور دانشگاه، اعضاي مذكور با تشخيص باالترين مقام مسؤول واحد محل اشتغال، جريان 



. استفاده نمايند 1394العاده را صرفاً در طول تابستان سال  روز از مرخصي فوق 5ّل فروردين ماه و  ي او را در نيمه

ي آن بايد حداكثر تا مورخ ستفاده نبوده و زمان استفادهضمناً مرخصي ياد شده در خارج از ايام تابستان قابل ا

  .هاي بعد، از طريق مسؤوالن مذكور به معاونت اداري و مالي اعالم شودبراي اقدام 31/03/94

نيا لغو گرديد و مقرر  هيات رئيسه دانشگاه در خصوص آقاي فيروز نوروزي 28/7/1393مورخ  ي جلسه صورت 5بند ) 13

  .كار شوند صورت تمام وقت در مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه مشغول به هشد ايشان ب

العاده سختي شرايط كار اعضاي  تعيين فوق ي كميته 17/12/1393مورخ  1808 ي شماره ي جلسه براساس صورت) 15

اجراي تاريخ . ت علمي به شرح جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفتدانشگاه، سختي كار اعضاي هيأت علمي أهي

  .باشد مي 1/1/1394اين بند از 

مقرر گرديد براي ارزيابي تقاضاهاي ثبت اختراع مبلغ يك ميليون ريال توسط فـرد متقاضـي بـه حسـاب درآمـدهاي      ) 16

ي داوري در اختيار مركز رشد درصد اين مبلغ جهت پرداخت هزينه 80. اختصاصي دانشگاه محقق اردبيلي واريز گردد

 .شگاه قرار گيردواحدهاي فناوري دان

بـراي  » ي آمـوزش  اداره«هـا بـه    ها، مقرر گرديد موضوع ارتقاي آموزش دانشكده توجه به حجم كار آموزش دانشكدهبا )17

 .ت اجرايي منابع انساني دانشگاه ارجاع گرددبررسي به هيأ

هـا   ها و كانون ران اين تشكلهاي دانشجويي دانشگاه به دبي هاي اسالمي و كانون مقرر شد موضوع تحويل اموال تشكل) 18

 .ت امناي دانشگاه ارسال گرددأجهت تصويب به هي

ي انـد بـرا   همكاري كرده 1393-94سال اول سال تحصيلي  مقرر گرديد براي كارمنداني كه در برگزاري امتحانات نيم) 20

 .در نظر گرفته شودكاري از طرف معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه  هر جلسه امتحاني دو ساعت اضافه

  

  دانشگاه 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


