
  دانشگاه ي هيأت رييسه 5/8/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياست محترم دانشگاه تشكيل جلسه داده و پـس از   5/8/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

وري و اثربخشي در سطح دانشگاه،  هيأت علمي دانشگاه و افزايش بهرهبا توجه به ضرورت ساماندهي نيروي انساني غير ) 3

، مديركل حوزه رياست دانشگاه، مدير برنامه، بودجه و )يس كارگروهير(مالي  مقررشد كارگروهي با تركيب معاون اداري و

، مدير امور مالي مدير اداري دانشگاه ي شوراي دانشگاه، ها، نماينده شكدهي رؤساي دان نماينده ،)دبير كارگروه(تشكيالت 

ول تشكيالت دانشگاه تشكيل و تصميمات متخذه را براي تصويب حداكثر تا ي كارمندان دانشگاه و مسؤ دانشگاه، نماينده

  .يسه گزارش نمايديت رأبه هي 1393 پايان آبان ماه

فني و مهندسي مقرر گرديد، رييس اين دانشكده يكي از اعضاي هيأت علمي اين  ي به درخواست رييس محترم دانشكده) 5

عنوان رابط دانشكده با دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه به معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه  دانشكده را به

  .معرفي كنند

ت علمي دانشگاه از طريق أاعضاي محترم هي ي پايههاي اعتبار پژوهشي و درخواست درخواست ي كه كليه با توجه به اين) 7

مديريت سيستم معاونت پژوهشي و فناوري امور مربوط به مقرر گرديد  ،گيردسيستم اطالعات پژوهشي صورت مي

 - 1در ارتباط با سيستم،  شركتوظايف اين . را با عقد قرارداد به يك شركت متخصص واگذار نمايد اطالعات پژوهشي

ييد امتيازات پايه و اعتبار أت - 3ت علمي، أييد مدارك پژوهشي اعضاي هيأتطبيق و ت -2جديد در سيستم،  ايجاد كاربران

، سمات و ISCاستخراج اطالعات از سيستم اطالعات پژوهشي جهت ارسال به وزارت و  -4ت علمي، أپژوهشي اعضاي هي

  .هاي مربوطه خواهد بودشگاه و شركتو رابط بين دان سيستم نشريات دانشگاهشوراي عتف و همچنين مديريت 

و با عنايت به تعداد زياد درخواست كنندگان  000/511/306/1شبانه براي امسال به مبلغ  ي با توجه به كاهش وام شهريه) 8

. متقاضيان اعمال شود مقرر گرديد اين كاهش بين) نفر دكتري 20ارشد و  نفر كارشناسي 96نفر كارشناسي،  165(

ريال و دكتري  000/750/6ريال، كارشناسي ارشد  000/000/2بلغ وام شهريه براي دانشجويان كارشناسي بنابراين، م

  .تصويب گرديد 93- 94ريال براي  سال تحصيلي  000/500/16

هاي  به منظور كمك به فعاليت پژوهشي دانشجويان به ويژه دانشجويان تحصيالت تكميلي و ارتقا كيفيت در خوابگاه) 9

ها به تشخيص معاونت  اختصاص اشتراك اينترنت اين خوابگاه ،1393- 94براي سال تحصيلي  مقرر گرديد خودگردان

هاي واگذاركننده خدمات اينترنتي و با نظارت مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات و از  دانشجويي و از طريق شركت

هاي خودگردان  هاي خوابگاه هاي آتي اين طرح بر اساس سياست براي سال .محل اعتبارات معاونت پژوهشي انجام گيرد

  .اجرا خواهد شد

  :اي متشكل از به منظور رسيدگي سريع و به موقع به مشكالت رفاهي دانشجويان مقرر گرديد كميته) 10

  معاون دانشجويي •

 معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه •

 معاون اداري و مالي دانشگاه  •

 يمدير دانشجوي •

 بدني مدير تربيت •

 مدير فناوري اطالعات و ارتباطات   •

 مدير امور فني  •



  دانشگاه تشكيل شود و مصوبات اين كميته الزم االجرا خواهد بود و تحصيالت تكميلي و برحسب مورد معاون آموزشي

ت رييسه دانشگاه در خصوص اختصاص مبلغ ده ميليون ريال كمك أهي 31/6/93 ي مورخ مصوبه 18در اجراي بند ) 11

) دانشجويان پسر در مقاطع تحصيالت تكميلي و دانشجويان دختر در تمامي مقاطع(بالعوض براي ازدواج دانشجويي 

تمركز ثر و اجراي بند فوق از محل اعتبارات مؤرساني م دانشگاه نسبت به اطالعو اجتماعي مقرر گرديد معاونت فرهنگي 

  .اقدام نمايد

كشاورزي مشگين شهر در خصوص تغذيه دانشجويان آن واحد براي  ي سرپرست دانشكده 19/7/93درخواست مورخ ) 12

ميليون ريال از محل اعتبارات  950شام و همچنين سرويس اياب و ذهاب دانشجويان مطرح و مقرر گرديد مبلغ  ي وعده

  .خود آن دانشكده اختصاص يابد

  دانشگاه سرپرست        صادقيگودرز ـ 

  مسؤول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه        نسب ـ  حميد علي

  و تحصيالت تكميلي دانشگاه معاون آموزشي        ـ بهروز سبحاني

  ّاوري دانشگاه پژوهشي و فن تمعاونسرپرست         محمد نريماني ـ 

  دانشگاه اداري و ماليعاون م                                    علي عباديـ  

  دانشگاهمعاون دانشجويي           ولي رسولي ـ 

  معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه        ـ  علي غفاري

 مدير كل حوزه رياست      ـ احمد يوسفيان داراني


