
  دانشگاه ي هيأت رييسه 24/1/1394ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياست محترم دانشگاه تشكيل جلسه داده و پـس   24/1/1394ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

هاي پزشكي، داندانپزشكي و ساير خدمات مركز بهداشت و مشاوره دانشجويي دانشگاه و همچنين  نرخ تعرفه) 1

داول پيوست به شرح ج 1394ره و بهداشت براي سال نرخ ساعتي پزشك، دندانپزشك و كارشناسان مشاو

  .مورد تصويب قرار گرفت

كاري  در راستاي مديريت بهينه مصرف اعتبارات دانشگاه و سر و سامان دادن به وضعيت پرداخت اضافه) 2

سهم ماهانه اضافه كاري تمامي  1394ت علمي شاغل در دانشگاه، مقرر شد از ابتداي سال أهمكاران غير هي

ي كارگروه ساماندهي نيروي  به استناد مصوبهها توسط مديريت برنامه، بودجه و تشكيالت دانشگاه  زهحو

  .پرداخت اضافه كاري در شوراي اداري دانشگاه به تصويب خواهد رسيد ي نحوه. تعيين شودانساني 

در راستاي كاهش ها و مركز مشاوره دانشجويي و  ها، وام به منظور اجراي سيستم اتوماسيون خوابگاه) 3

وري نسبت به اگري نيروي انساني مقرر گرديد معاونت دانشجويي با همكاري معاونت پژوهش و فن تصدي

اي با سيستم گلستان  ان كه قابليت اشتراك پايگاه دادهافزار خوابگاهي سيستم گلست اندازي نرم خريد و راه

 750.000.000اندازي سيستم فوق تا مبلغ  راههاي مربوط به  هزينه. آموزش دانشگاه را دارد اقدام نمايد

باشد كه هزينه تجهيزات از محل اعتبارات ابالغي معاونت دانشجويي و  ريال مي) هفتصد و پنجاه ميليون(

  .قابل پرداخت خواهد بود  ITهاي  اي از محل هزينه اعتبارات هزينه

و جهت ) 18/12/93مورخ  ي موضوع مصوبه(در راستاي ساماندهي نيروي انساني در حوزه معاونت دانشجويي ) 4

هاي كوثر به سيستم كنترل  خوابگاه ي كنترل دقيق ورود و خروج دانشجويان دختر مقرر گرديد مجموعه

) سيصد ميليون(  300.000.000هاي اجراي طرح مذكور تا مبلغ  هزينه. يك ورود و خروج مجهز گردداتومات

اي از محل  اعتبارات ابالغي معاونت دانشجويي و اعتبارات هزينهباشد كه هزينه تجهيزات از محل  مي ريال

  .قابل پرداخت خواهد بود  ITهاي  هزينه

هاي دانشجويي مقرر  ي خوابگاه ها و به منظور افزايش رفاه دانشجويان مقيم كليه خوابگاه ي به مناسبت هفته) 5

هاي دانشجويي  ر ساكنين هركدام از اتاقدر اختياتخته روفرشي با كيفيت مطلوب تهيه و  500گرديد تعداد 

ميليون ريال از محل اعتبارات معاونت دانشجويي قابل  300هاي اجراي طرح مذكور تا مبلغ  هزينه. قرار گيرد

  .باشد پرداخت مي



گزارش كاري عوامل اجرايي امتحانات پايان ترم مطرح و مقرر شد براساس  موضوع پرداخت اضافه) 6

سيصد ( 300.000.000و به تشخيص معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي تا سقف هاي مربوط  دانشكده

  .ريال به اين همكاران پرداخت شود) ميليون

  

  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


