
  دانشگاه ي هيأت رييسه 31/1/1394ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياست محترم دانشگاه تشكيل جلسه داده و پـس   31/1/1394ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم،  26/01/94مورخ  10359/6 ي شماره ي به استناد بخشنامه) 1

ن دانشگاه و أتحقيقات و فناوري و در راستاي تنوع بخشي به منابع درآمدهاي اختصاصي با حفظ كيفيت و ش

گزارش وصول درآمدهاي اختصاصي توسط  ي حركت به سمت استقالل بيشتر مالي مقرر گرديد پس از ارائه

درصد از وصولي آن حوزه  60، اين مديريت تدهاي مختلف دانشگاه به مديريت برنامه، بودجه و تشكيالواح

را براي ارتقاي كيفيت آموزشي، كمك آموزشي و پژوهشي و خريد تجهيزات مورد نياز در مقاطع سه ماهه 

  .عالوه بر اعتبارات مصوب آنها ابالغ نمايد

ت نفر عضو هيأ 3أت علمي دانشگاه تبديل وضعيت يا ارتقاي اعضاي هي ي در مواقعي كه براي بررسي پرونده) 2

شود از داوران خارجي براي بررسي  ها اجازه داده مي علمي در گرايش متقاضي موجود نباشد، به دانشكده

  .اين دسته از داوران براساس جدول زير قابل پرداخت است ي الزحمه حق. پرونده دعوت بعمل آورند

  مبلغ  

 60 ي در محدوده(داوران داخل استان اردبيل 

  )كيلومتري شهر اردبيل

  ريال 1.500.000

 60مسافت بيش از (داوران داخل استان اردبيل 

  )كيلومتر از شهر اردبيل

  ريال 2.000.000

هاي مجاور كه با ماشين رفت و آمد  داوران استان

  كنند مي

  ريال 3.500.000

عالوه معادل  ههزار ريال ب 2.500.000  ها  داوران ساير استان

بليط رفت و برگشت  ي هزينه

  هواپيماي تهران به اردبيل

  

هاي جاري درخواستي جهت هزينه ي ميزان بودجه 1394هاي موزه در سال براي تجهيز و افتتاح گالري) 4

) تجهيزات(اي هاي تملك دارايي سرمايهو براي هزينه) نهصد و شصت ميليون ريال( 000/000/960

باشد، كه مورد تأييد هيأت امناي موزه نيز مي) دو ميليارد و پانصد و چهل ميليون ريال( 000/000/540/2

  .پيشنهاد و مورد موافقت قرار گرفت

ها و تجهيزات موجود در  خدمات آزمايشگاهي در دانشگاه و استفاده از دستگاه ي سازي ارايهمنظور بهينه به) 6

هاي پيوست  ها و آزمايشگاه مركزي و همچنين درآمدزايي دانشگاه، خدمات آزمايشگاهي طبق تعرفه دانشكده

  .مطرح و مورد موافقت قرار گرفت



م نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در سرپرست محتر 26/01/94دن مورخ /12ي ي شمارهبا عنايت به نامه) 7

ي فرهنگ، مقرر گرديد معاونت اداري و مالي دانشگاه و درخواست ايجاد باغ در ضلع غربي ساختمان خانه

هاي مربوط به اجراي عمليات ياد شده از محل  هزينه. دانشگاه اقدام الزم در اين خصوص را معمول نمايد

  .واهد شدمنابع داخلي دانشگاه تأمين اعتبار خ

 ي الزحمه سيصد و پنجاه و هشتمين شوراي پژوهشي دانشگاه، پيشنهاد پرداخت حق ي براساس مصوبه) 8

ها و اختراعات واصله به مركز رشد براساس هاي آموزشي و داوري و نظارت ايدهها و دورهبرگزاري كارگاه

  :جدول زير مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

 الزحمهحق عنوان رديف

1 
براي (داوري ايده و اختراع  ي الزحمهحق

 )هر جلسه
 ريال 600000

2 
نظارت و ارزيابي ايده براي  ي الزحمهحق

 هر ساعت

سسات آموزشي و ؤها و م ت علمي دانشگاهأبراي اعضاي هي

پژوهشي برابر يك پنجاهم مجموع رديف اول و دوم حكم 

 كارگزيني

 ريال 200000براي سايرين از قرار هر ساعتي 

3 
هاي  ها و دورهالزحمه برگزاري كارگاهحق

 آموزشي براي هر ساعت

سسات آموزشي و ؤها و م ت علمي دانشگاهأبراي اعضاي هي

برابر برابر مبلغ يك پنجاهم مجموع رديف  5/1پژوهشي 

 .اول و دوم حكم كارگزيني

 ريال 250000براي سايرين از قرار هر ساعتي 

  

كنندگان در  سراي دانشگاه براي شركت بر استفاده از مهمان مبنيRالمللي  اجرايي كارگاه بيندرخواست دبير ) 9

هاي  برگزار خواهد شد مطرح و مقرر شد اتاق 1394ارديبهشت ماه 30الي  27اين كارگاه كه از تاريخ 

  .درصد تخفيف در اختيار برگزاركنندگان قرار گيرد 50سرا با  مهمان

ت امناي هيأ 4/11/93ي مورخ  و دستور هفتم مصوبه) بند اول( 10/6/93 ي مصوبه در راستاي اجراي) 10

و پس از  13/12/93فروش و ساخت در مورخ  ي هماهنگي كميته ي دانشگاه و براساس تصميمات جلسه

گزارش معاونت دانشجويي در خصوص اقدامات انجام شده در مورد ساخت دوباب ساختمان خوابگاهي براي 

هاي  يابي، طراحي و ساخت ساختمان برادران و خواهران، مقرر گرديد معاونت اداري و مالي نسبت به مكان

ها با نظارت معاونت  ها و حمام عنوان سالن ههمكف ب ي ها و طبقه تاقطبقه شامل چهارطبقه ا 5جديد در قالب 

  .بردار اقدامات الزم را انجام دهد عنوان بهره هدانشجويي ب

  



  دانشگاه سرپرست        گودرز صادقيـ 

  دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه سرپرست        اله مدبر سيفـ  

  و تحصيالت تكميلي دانشگاه آموزشيمعاون         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  

 حوزه رياستمدير كل       ـ احمد يوسفيان داراني


