
  دانشگاه ي هيأت رييسه 11/8/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياست محترم دانشگاه تشكيل جلسه داده و پـس   11/8/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

-مقرر شد براي دانشجويان داراي استعداد درخشان و حائز رتبه در المپياد علمي منطقه شمال غرب مبلغ ) 1

  ريال و براي دانشجويان حائز رتبه در المپياد علمي كشوري مبلغ ) ششصد هزار( 000/600/

  .رداخت شودشود پ ريال در مراسمي كه هرسال در روز دانشجو برگزار مي) يك ميليون ريال( 000/000/1/- 

ارشد مقرر شد معاونت آموزشي و تحصيالت  كارشناسي ي هاي دانشجويان دوره نامه به منظور افزايش كيفيت پايان) 2

هاي دفاع شده و ارسال  نامه نظارت و ارزيابي آموزشي در خصوص پايان ي سازي كميته تكميلي دانشگاه با فعال

اقدام الزم معمول و نتيجه را براي اتخاذ تصميم نهايي به ) داخليخارجي و (ها به داوران  نامه بعضي از پايان

هاي پژوهشي خواهد  داوري طرح ي ها برابر هزينه نامه داوري اين پايان ي هزينه ضمناً .ت رييسه اعالم نمايدأهي

  .بود

 به منظور افزايش كيفيت امور آموزشي در خصوص رعايت سرفصل دروس توسط مدرسين و بررسي كيفيت) 3

االت امتحاني و رسيدگي به تقسيم دروس براي اساتيد با توجه به تخصص آنها، مقرر شد معاونت آموزشي و ؤس

باشد را قبل از شروع  ريزي آموزشي را كه بخشي از چارت مصوب اين معاونت مي تحصيالت تكميلي، گروه برنامه

  .اندازي نمايد راه1393-94ال تحصيلي سال دوم س نيم

واحدهاي دروس هر رشته  عقد قراردادهاي آموزشي با مراكز علمي و اداري استان و ارايه ده درصد از با توجه به) 4

 ي صورت مجازي، مقرر شد معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه در اسرع وقت اداره تحصيلي به

  .اندازي نمايد هاي آزاد و مجازي را براساس چارت مصوب راه آموزش

أييد دانشكده نسبت به هاي آموزشي و ت نت آموزشي و تحصيالت تكميلي در صورت درخواست گروهمقرر شد معاو) 5

درصورت وجود اختالف . هاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت براي اساتيد دانشگاه اقدام نمايد اجراي دوره

. ي را اتخاذ خواهد نمودنظر بين گروه آموزشي و دانشكده، شوراي نظارت و ارزيابي آموزشي دانشگاه تصميم نهاي

الزم به توضيح است اين دوره براي ارتقاء اساتيد . مدرس طبق مقرارت انجام خواهد شد ي پرداخت هزينه ضمناً

  .ها مورد نياز است تمام رشته آشنايي به علم جديد در ي در خصوص نحوه

اونت آموزشي و تحصيالت تكميلي تخصصي دانشجويان، مقرر شد مع - هاي علمي به منظور افزايش ارتقاء مهارت) 6

هاي تخصصي و كارگاه اقدام  هاي آزاد و مجازي، نسبت به تشكيل كالس آموزش ي اندازي اداره دانشگاه بعداز راه

  .كنندگان دريافت خواهد شد تشكيل كالس از شركت ي ضمناً هزينه. نمايد

گواهي مبني بر  1394تا اول مهر سال اند حداكثر  استخدام شده 1390مقرر شد اساتيدي كه از فروردين ) 7

از قبيل  حضور در كالس، حضور و غياب دانشجويان، (تدريس  ي نحوه«و  »اي اخالق حرفه«هاي  گذراندن دوره

را به معاون آموزشي و  »...)ال امتحاني و ؤس ي برخورد با دانشجويان، اصالح اوراق امتحاني، نحوه ي نحوه

ظفي وصورت در ترم آتي براي اساتيد فوق فقط تا سقف واحد م در غير اين. ايندها ارايه نم دانشجويي دانشكده

  .درس ارايه خواهد شد



نامه در مقطع  اند و تمايل به انتخاب پايان استخدام  شده 1390مقرر شد براي اساتيدي كه از فروردين ) 8

نويسي، روش  پروپوزال ي نحوه ي هبر گذراندن دور گواهي مبني 1394ارشد دارند حداكثر تا اول مهر  كارشناسي

صورت از  در غير اين. نامه را به معاون پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده ارايه نمايند تحقيق، نگارش پايان

ت علمي دانشجوي كارشناسي ارشد پذيرش نخواهد أبه بعد براي اين دسته از اعضاي هي 1394مهرماه سال 

  .شد

مقرر گرديد معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه با  ،آموزشي دانشگاه و حوزه - به منظور تعامل علمي) 9

ساله  انديشي اساتيد دانشگاه هر هماهنگي دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه و دفتر هم

  .استان برگزار كند ي هاي علميه ت علمي دانشگاه و مدرسين حوزهأانديشي بين اعضاي هي هاي هم نشست

آموختگان ايراني در تركيه توسط دانشگاه محقق اردبيلي، انجمن  المللي دانش برگزاري پنجمين همايش بين) 10

علمي و فرهنگي دانشجويان ايراني مقيم تركيه و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در امور دانشجويان ايراني 

شي دانشگاه مورد تصويب قرار گرفته سيصد و چهل و هشتمين شوراي پژوه ي خارج از كشور كه در جلسه

هاي اين  ريال از محل مربوطه جهت هزينه) پانصد ميليون( 000/000/500مطرح و ضمن اختصاص  ،است

دانشگاه جهت تصويب نهايي به هيأت امناي دانشگاه ارجاع  ي يسهيهمايش، مقرر گرديد با نظر موافق هيأت ر

  .داده شود

  هدانشگا سرپرست        گودرز صادقيـ 

  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 ماليمعاون                                     علي عباديـ  

  دانشگاهمعاون دانشجويي           ولي رسولي ـ 

  معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه        ـ  علي غفاري

 مدير كل حوزه رياست      ـ احمد يوسفيان داراني


