
  دانشگاه ي هيأت رييسه 28/7/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياست محترم دانشگاه تشكيل جلسه داده و پـس   28/7/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

هاي داخلي و خارجي موفق به اخذ دانشگاه محقق اردبيلي كه در مجامع و همايشت علمي أموضوع تشويق اعضاي هي) 2 

و مقرر گرديد ضمن تقدير، براي  شد شوند، مطرحجايزه، گرنت، كسب عنوان مقاله برتر و افتخاراتي نظير اين نائل مي

با تصويب شوراي پژوهشي  هاي خارجي مبلغ ده ميليون ريالميليون ريال و براي همايش پنجهاي داخلي مبلغ همايش

  .به اعتبار پژوهشي اين همكاران اضافه شوددانشگاه 

شود مقرر گرديد معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي با  براي دانشجوياني كه گواهي موقت يا دانشنامه آنها مفقود مي) 3

  .دريافت هزينه بر اساس جدول زير نسبت به صدور المثني براي اين مدارك اقدام نمايد

  )ريال( مرتبه دوم  )ريال( مرتبه اول  

  )دو ميليون و پانصد هزار( 000/500/2  ) يك ميليون( 000/000/1  گواهي موقت

  )پنج ميليون( 000/000/5  )دو ميليون( 000/000/2  دانشنامه

از طريق مراجع شود پس از انجام اقدامات قانوني  ي سوم مفقود مي براي دانشجوياني كه مدارك آنها براي مرتبه. تبصره

  .باشد صالح صدور مدرك براي بار سوم امكان پذير مي ذي

  

انتخاب و وظايف  ي نحوه ي نامه هاي دانشجويي و مشاركت دادن دانشجويان ساكن خوابگاه آيين بهتر خوابگاه ي جهت اداره) 4

  .نمايندگان خوابگاه به شرح پيوست تصويب گرديد

التدريس اين دروس بر اساس جدول زير  حقوس نظري مقرر گرديد رهاي د كالس با توجه به افزايش ظرفيت بعضي از) 6

  :محاسبه شود

  ميزان حق التدريس تعداد دانشجويان  نوع درس

  تخصصي، اصلي و اختياري

  عمومي

  .تعداد واحد درس مورد نظر مي باشد Bتعداد دانشجويان و  A. مالحظه

  

هاي ديگر كه كميسيون موارد خاص دانشگاه با انتقال آنان به دانشگاه محقق  براي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه) 7

اردبيلي موافقت نموده است مقرر گرديد براساس جدول زير در پرداخت شهريه معادل شهريه دانشجويان كارشناسي ارشد 

  :تخفيف اعمال شودشبانه 

  د  ج  ب  الف  رده دانشگاه مبدا

  درصد 10  درصد 20  درصد 30  درصد 40  دانشجويان كارشناسي ارشد روزانه

  درصد 5  درصد 10  درصد 15  درصد 20  دانشجويان كارشناي ارشد شبانه



ت رييسه مقرر أهي 14/7/93مورخ  ي جلسه صورت 21و تكميل مفاد بند  3/6/93مورخ  ي جلسه صورت 7پيرو مفاد بند ) 8

فرهنگ براي ايجاد آزمايشگاه مركزي دانشگاه و استقرار تجهيزات مورد نظر  ي اول ساختمان خانه ي گرديد طبقه

  .اختصاص يابد

  .ي تاريخ علوم اردبيل به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت ي موزه اساسنامه) 11

  دانشگاه سرپرست        گودرز صادقيـ 

  مسؤول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه        نسب حميد عليـ  

  و تحصيالت تكميلي دانشگاه معاون آموزشي        ـ بهروز سبحاني

  ّاوري دانشگاه پژوهشي و فن تمعاونسرپرست         محمد نريماني ـ 

  دانشگاه اداري و ماليمعاون                                     علي عباديـ  

  دانشگاهمعاون دانشجويي           ولي رسولي ـ 

  معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه        ـ  علي غفاري

 مدير كل حوزه رياست      ـ احمد يوسفيان داراني


