
  دانشگاه ي هيأت رييسه 7/2/1394ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياست محترم دانشـگاه تشـكيل جلسـه     7/2/1394ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

ت أهي 17/1/1394مورخ  ي جلسه صورت 2و بند  11/12/1393مورخ  ي جلسه صورت 9عطف به بند ) 1

  :يسه دانشگاه، مقرر گرديدير

به منظور ارج نهادن به مقام اساتيد، يك كيف چرمي نفيس و يك كارت هديه كه مبلغ كل آنها از  - 

ساي ؤت علمي دانشگاه، رأريال تجاوز نخواهد كرد به هر يك از اعضاي هي) پنج ميليون( 5.000.000

ول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه و سخنران مراسم روز معلم اهدا ؤسابق دانشگاه، مس

 .گردد

اندبا اهداي تقديرنامه و كارت  ارتقا يافته 1393ت علمي دانشگاه كه در سال أبه هر يك از اعضاي هي - 

نفر از  22ريالي و ) سه ميليون( 3.000.000نفر از مربي به استادياري، كارت هديه  3(هديه 

 .رياليتقدير گردد) چهارميليون( 4.000.000استادياري به دانشياري، كارت هديه 

سه (  3.000.000ت علمي دانشگاه با اهداي لوح تقدير و كارت هديه أنفر بازنشستگان هي 2از  - 

  .ريالي تقدير گردد) ميليون

سختي شرايط محيط  ي العاده تعيين فوق ي كميته 7/2/1394مورخ  146 ي شماره ي جلسه براساس صورت) 2

يسه يت رأهي 29/10/1393مورخ  ي جلسه صورت 10ت علمي دانشگاه و عطف به بند أكار اعضاي هي

ت علمي دانشگاه به شرح پيوست اصالح أالعاده سختي شرايط محيط كار اعضاي هي دانشگاه، درصد فوق

  .گردد مي

 18/12/1393مورخ  ي جلسه صورت 2ت تكميلي و عطف به بند براساس پيشنهاد معاون آموزشي و تحصيال) 3

نفر  700يسه دانشگاه، مقرر گرديد موضوع اختصاص يك نفر كارشناس آموزشي به ازاي هر يت رأهي

  .دانشجو در هر دانشكده به كارگروه ساماندهي نيروهاي انساني دانشگاه ارجاع شود

يسه دانشگاه مقرر گرديد در استخدام اعضاي يت رأهي 9/2/1393مورخ  ي جلسه صورت 13عطف به بند ) 4

  .ت علمي دانشگاه، تست سالمتي نيز مالك عمل قرار گيردأهي

 ي شماره ي يسه دانشگاه و براساس نامهيت رأهي 25/12/1393مورخ  ي جلسه صورت 3عطف به بند ) 6

نشگاه، موارد زير به شناسي دا تربيتي و روان ي علوم رييس دانشكده 25/1/1394مورخ  94/د/25/20

  :تصويب رسيد

مركز تخصصي پزشكي «به » شناسي و پزشكي ورزشي محقق مركز خدمات روان«نام مركز از  - 

 .بايد تغيير مي» ورزشي

سال از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود و  اندازي اين مركز به مدت يك هاي راه هزينه - 

 .خودگردان به كار خود ادامه خواهد دادصورت  اندازي، مركز به پس از راه

درصد از آن به  70درصد از كل درآمدهاي مركز به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه و  30 - 

 .شود حساب مركز واريز مي

ت علمي، كارمندان و دانشجويان دانشگاه خدمات خود را به صورت أمركز موظف است به اعضاي هي - 

  .نيم بها ارائه نمايد

  :ابت بازديدهاي علمي دانشجويان براي هر دانشجو در هر روز بر اساس جدول زير تعيين گرديدهزينه ب) 7



  مبلغ  شهر

  ريال) شصت هزار( 60.000  شهرهاي استان اردبيل

  ريال) هشتاد هزار( 80.000  هاي همجوار استان

  ريال) نود هزار( 90.000  هاي غير همجوار استان

هاي علمي پژوهشي جداگانهبا پارك علم و فناوري اردبيل، شوراي اسالمي نامه همكاريموضوع عقد تفاهم) 9

نامه چهارگانه با دانشگاه علوم شهر اردبيل، دانشگاه فرهنگيان پرديس عالمه طباطبايي اردبيل و تفاهم

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل، دانشگاه آزاد اسالمي اردبيل و دانشگاه پيام نور استان اردبيل

  .مطرح و مورد تصويب قرار گرفت

اي، شركت آب و فاضالب، شركت آب و فاضالب نامه جداگانه با شركت آب منطقهموضوع انعقاد تفاهم) 10

روستايي، سازمان جهاد كشاورزي، سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، سازمان حفاظت 

 ي يل درخصوص همكاري براي تأسيس پژوهشكدهكلمنابعطبيعيوآبخيزدارياستاناردبمحيط زيست و اداره

  .هاي معدني مطرح و مورد تصويب قرار گرفتمهندسي آب و آب

كه توسط  1394فروردين ماه  19باشد و در مراسم  مقرر گرديد به افرادي كه نام آنها فاطمه يا زهرا مي) 11

يست پيوست يك فلش ديسك اساس لاند، بر كانون دختران و كانون مريم برگزار شده است شركت داشته

  .با لوگوي دانشگاه اهدا گردد

هاي ديگر به دانشگاه محقق اردبيلي پس از طي  ت علمي متقاضي انتقال از دانشگاهأبا درخواست اعضاي هي) 12

  :ت علمي دانشگاه، موافقت خواهد شدأت اجرايي جذب اعضاي هيأمراحل زير عالوه بر قوانين و مقررات هي

 علمي دانشياري با سوابق برجسته ي رتبه دارا بودن حداقل - 

هايي كه  هاي متعارف، پايبندي متقاضي به شئونات استادي توسط نماينده يا نماينده عالوه بر ارزيابي - 

 . شود بررسي خواهد شد توسط رييس دانشگاه تعيين مي

 علمي و عمومي و كسب حد نصاب الزم ي انجام مصاحبه - 

ت علمي دانشگاه محقق اردبيلي هم أميانگين امتياز پژوهشي اعضاي هيامتياز پژوهشي متقاضي از  - 

 .رتبه و هم رشته ايشان كمتر نباشد

ت علمي أت اجرايي جذب اعضاي هيأموريت يكساله متقاضي موافقت خواهد شد و هيأابتدا با م - 

 .دانشگاه پس از يكسال در خصوص انتقال دائم وي تصميم گيري خواهد نمود

ت أد خاص، در خصوص استادياران با سوابق پژوهشي و آموزشي بسيار برجسته، هيدر موار :تبصره

  .گيري خواهد نمود ي دانشگاه تصميم يسهير

موضوع  28/5/91مورخ  1026 ي با توجه به دستور رياست محترم دانشگاه مبني بر خاتمه قرارداد شماره) 13

حقق اردبيلي با شركت تليان ايرانيان، ساختمان آموزشي دانشگاه م 2 ي اجراي عمليات بلوك شماره

استانداري اردبيل،  6451/41/17 ي شماره ي شرايط عمومي پيمان، در هامش نامه 48 ي براساس ماده

يافته تاكنون، در اقدامات انجام ي با تصويب و ابالغ اين مصوبه، كليه. مقرر گرديد قرارداد مذكور خاتمه يابد

مورخ  ي مصوبه 17متوقف و منتفي گرديده ودر نتيجه، بند ) 46 ي ماده(راستاي اعمال فسخ پيمان 

  .باشددانشگاه نيز بالاثر و ملغي مي ي ت رييسهأهي 12/3/93

هاي دانشجويي و ضرورت ارتباط مستقيم با  هاي فراوان در محيط خوابگاه با توجه به مشكالت و سختي) 14

كار  از آن مقرر گرديد پيشنهاد افزايش سختي ي دانشجويي و مشكالت ناشي كنندگان به حوزه مراجعه



درصد به هيأت اجرايي منابع انساني  40درصد به  30ي معاونت دانشجويي از  ي كارمندان حوزه كليه

  .ارسال گردد

معاونت دانشجويي در اين حوزه و  ي كار بيش از شش سال برخي از كارمندان حوزه ي با عنايت به سابقه) 15

تحصيلي موفق  به ارتقا پست  ي هاي سازماني خالي، اين افراد به دليل مغايرت رشته رغم وجود پست علي

جهت  17/6/93مورخ  ي مصوبه 7مقرر گرديد موضوع بند . اند سازماني خود در پست معرفي شده نگرديده

  .ت اجرايي منابع انساني دانشگاه ارسال گرددأهاي سازماني به هي رده پست ي تسري به كليه

به نياز روز افزون كاركنان دانشگاه و همچنين دانشجويان جهت استفاده از رستوران خصوصي در  بنا) 16

پس از ) آقاي بهنام رمضاني(غذاخوري  ي دانشگاه مقرر گرديد طرح پيشنهادي رييس اداره ي محوطه

  .هاي فني از طريق معاونت اداري و مالي اجرايي شود بررسي

معاونت دانشجويي به معاونت دانشجويي اجازه داده  ي موجود در حوزهجهت درآمدزايي از امكانات ) 17

ها از سطح  ادارات و سازمان ي هاي دانشجويي براي اسكان مسافرين تابستاني كليه شود تا از خوابگاه مي

  :هاي مندرج در جدول زير به ازاي هر شب استفاده نمايد كشور با نرخ

  )ريال( مبلغ كرايه  نوع اتاق

  ) سيصد هزار( 300.000  ها چهار تخته خوابگاه هاي اتاق

  ) هفتصد هزار 700.000  ها هاي دو خوابه خوابگاه سوئيت

  ) يك ميليون( 1.000.000  ها هاي سه خوابه خوابگاه سوئيت

درصد از كل  10همچنين . هاي خودگردان دانشگاه واريز خواهد شد درآمد حاصل به حساب خوابگاه. تبصره

ل، جهت تشويق و ترغيب عوامل اجرايي فعال با تشخيص معاون دانشجويي اختصاص خواهد مبلغ درآمد حاص

ها تخفيف  درصد در قيمت 20شود بر حسب مورد تا سقف  در ضمن به معاون دانشجويي اجازه داده مي. يافت

  .اعمال نمايد

شود  جويي اجازه داده ميجهت در آمدزايي از امكانات موجود در حوزه معاونت دانشجويي به معاونت دانش) 18

ها و  ها و زمين هاي چمن مديريت تربيت بدني دانشگاه را جهت استفاده ورزشي به ادارات، سازمان تا سالن

  :هاي مندرج در جدول زير اجاره دهد هاي ورزشي سراسر كشور  با نرخ تيم

  مبلغ اجاره براي هر جلسه دو ساعته  نوع سالن يا زمين ورزشي

  ريال) چهارصد و پنجاه هزار( 450.000  برادران 1سالن شماره 

  ريال) پانصد هزار( 500.000  برادران 2سالن شماره 

  ريال) چهارصد و پنجاه هزار( 450.000  سالن خواهران

زمين چمن سايت شرقي 

  دانشگاه

هاي ورزشي  تر از قيمت كارشناسي زمين درصد پايين 20حداكثر 

  مشابه در سطح شهر

غربي زمين چمن سايت 

  دانشگاه

هاي ورزشي  تر از قيمت كارشناسي زمين درصد پايين 20حداكثر 

  مشابه در سطح شهر

درصد از كل مبلغ  10همچنين . درآمد حاصل به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه واريز خواهد شد. تبصره

خواهد درآمد حاصل، جهت تشويق و ترغيب عوامل اجرايي فعال با تشخيص معاون دانشجويي اختصاص 

 ها درصد در قيمت 20شود بر حسب مورد تا سقف  در ضمن به معاون دانشجويي اجازه داده مي. يافت

  .تخفيف اعمال نمايد

  



  
  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       خيرآبادي محمود باقريـ  

  دانشگاهمعاون دانشجويي           ولي رسوليـ 

  معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه        اصل عباس فنيـ  

  رياستمدير كل حوزه       ـ احمد يوسفيان داراني

 


