
  دانشگاه ي هيأت رييسه 25/12/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياسـت محتـرم دانشـگاه تشـكيل جلسـه داده و       25/12/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

) ع(مدير سازمان بيسج كارمندان سپاه حضرت عباس 16/12/93مورخ  11687/240/515 ي شماره ي نامه) 2

ها و  موريتاصل به جهت حضور در مأ تر عباس فنياستان اردبيل در خصوص تقدير از زحمات آقاي دك

هاي بسيج و كارگروه فرهنگي سياسي سپاه استان مطرح شد و مقرر گرديد با اهداي لوح تقدير با  برنامه

  .امضاي رييس دانشگاه و درج در پرونده از ايشان تقدير شود

شگاه در خصوص تأسيس مركز شوراي پژوهشي دان ي و هفتمين جلسهسيصد و پنجاه  20بند  ي مصوبه) 3

موضوع پيشنهادي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي (ورزشي دانشگاه محقق اردبيلي  -تخصصي پزشكي

مركز «مطرح و ضمن موافقت، مقرر گرديد اين مركز با نام ) 25/11/93مورخ  93/د/767/20طي نامه شماره 

شناسي و  مركز مجاز به ارائه خدمات رواناين . تاسيس شود» خدمات روانشناسي و پزشكي ورزشي محقق

اندازي اين مركز از محل اعتبارات دانشگاه  هاي راه هزينه.باشد ورزشي به داخل و خارج از دانشگاه مي -پزشكي

  .صورت خودگردان به كار خود ادامه خواهد داد هاندازي، مركز ب قابل پرداخت خواهد بود و پس از راه

ر گيري امو هاي اقماري دانشگاه كه جهت شركت در جلسات و پي دانشكده مقرر گرديد براي مديران) 5

  .العاده صادر شود موريت بدون فوقأنمايند م ها به اردبيل مراجعه مي دانشكده

: شود ي دانشگاه به شرح زير اصالح مي يسهيت رأهي 5/8/1393مورخ  ي جلسه صورت 13قسمت اول از بند ) 6

. ايشان خواهد بود ي عنوان سرايدار مسجد تعيين شد و نظافت مسجد دانشگاه بر عهده هآقاي باقر دادگر ب«

غربي  هاي واقع در سايت ساختمان نمودن درب همچنين مقرر گرديد مدير حراست دانشگاه مسؤوليت قفل

  ».ي ايشان قرار دهددانشگاه را نيز برعهده

  .فني و مهندسي موافقت شد ي ي به دانشكدهپور از مديريت ادار با انتقال آقاي روانبخش حسين) 7

و منابع  فناوري كشاورزي ي رييس دانشكده 19/12/93مورخ  93/د/1297/16 ي پيرو درخواست شماره) 8

مقدم نيروي خدماتي آن دانشكده به مديريت اداري منتقل شدند و به جاي ايشان  طبيعي، آقاي سعيد آرايش

  .خدماتي به اين دانشكده معرفي شدندعنوان نيروي  هآقاي حمايت اسدالهي ب



شود موضوع پذيرش دانشجوي دكتري پژوهشي  موريت داده ميعاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه مأبه م) 9

هاي اجرايي مربوطه را براي تصويب در  نامه محور را در شوراي پژوهشي دانشگاه بررسي نموده و قوانين و آيين

  .نمايند يسه و مراجع ذي صالح ارائهيت رأهي

  

  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

  


