
  دانشگاه ي هيأت رييسه17/1/1394ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياست محترم دانشگاه تشكيل جلسه داده و پـس   17/1/1394ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

هاي علوم كشاورزي و  هاي علوم پايه و علوم رياضي با عامل مالي دانشكده مقرر شد عامل مالي دانشكده) 1

شهر بر عهده  كشاورزي مشكين ي و عامليت مالي دانشكدهجا شوند  هفناوري كشاورزي و منابع طبيعي جاب

  .هاي علوم كشاورزي و فناوري كشاورزي قرار گيرد عامل مالي دانشكده

  :پرداخت خواهد شد كاركنان شاغل و بازنشستههاي رفاهي بر اساس جداول زير به  هزينه 1394در سال ) 2
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كنندگان در المپياد رياضي دانشجويان كه در دانشگاه تبريز برگزار  در جهت تشويق و تقويت روحيه شركت) 3

شود نسبت به تهيه يونيفرم مناسب با  موريت داده ميأخواهد شد، به معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي م

. ريال براي هر يك از اعضاي تيم المپياد دانشگاه اقدام نمايد) پانصد هزار( 500.000تا سقف لوگوي دانشگاه 

ريال از ) يكصد و پنجاه هزار( 150.000سفر براي هر يك از اعضاي تيم روزانه معادل  ي همچنين هزينه

  .باشد طرف معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي قابل پرداخت مي

تماعي بين هاي علمي با نظر معاونت فرهنگي و اج متمركز ابالغي براي انجمن مقرر گرديد اعتبارات) 4

ها تقسيم شود و ماهانه در قالب اعتبارات تخصيصي توسط مديريت برنامه، بودجه و تشكيالت به  دانشكده

  .ها ابالغ گردد دانشكده

ها را  ه ساختار سازماني دانشكدهمقرر گرديد معاون اداري و مالي و مدير برنامه، بودجه و تشكيالت دانشگا) 5

  .هاي سازماني جديد اقدام نمايند بازبيني و در خصوص پست

شود طرح اختصاص  موريت داده ميأبه معاونت اداري و مالي و مدير برنامه، بودجه و تشكيالت دانشگاه م) 6

يسه يت رهيأبه  كاري را براي كارشناسان آزمايشگاه تدوين و جهت تصويب نهايي كارانه به جاي اضافه

  .دانشگاه ارائه نمايد

هاي دفتر امور بانوان دانشگاه زير نظر معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه انجام شود و  مقرر گرديد فعاليت) 7

  اعتبارات آن در قالب اعتبارات معاونت فرهنگي و اجتماعي پيش بيني خواهد شد

دانشگاه مقرر گرديد معاون آموزشي و  ي يسهيت رأهي 11/12/1393مورخ  ي جلسه صورت 4در اجراي بند ) 8

 ي هزينه. ها اقدام نمايد دستگاه ويدئو پروژكتور براي دانشكده 20تحصيالت تكميلي دانشگاه نسبت به خريد 

  .ها قابل پرداخت خواهد بود خريد اين وسايل از محل بودجه تجهيزات دانشكده

  

  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

 


