
  دانشگاه ي هيأت رييسه 19/8/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياست محترم دانشگاه تشكيل جلسه داده و پـس   19/8/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

هاي مرتبط با  امور پرديس دانشگاهي نمين و نظر به اهتمام دانشگاه به توسعه آموزشبه منظور هماهنگي بيشتر در انجام ) 1

ادبيات و  ي هاي نوين در نمين مقرر گرديد سرپرستي كل پرديس نمين از رييس دانشكده علوم مهندسي و فناوري

  .هاي نوين سبالن واگذار گردد فناوري ي دانشكده) يا سرپرست(هاي خارجي به رييس  زبان

كل آموزش و پرورش با سازمان پدافند غيرعامل كشور، اداره هاي علمي پژوهشي جداگانهنامه همكاريموضوع عقد تفاهم) 2

اقدامات ها و كل زندانادارهاي استان، كل آموزش فني و حرفهاستان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، اداره

  .و شركت سيمان آرتا اردبيل مطرح و مورد تصويب قرار گرفتميني و تربيتي اردبيل أت

اي  ول امور عمومي دانشكده منصوب و طي نامهؤعنوان مس همقرر گرديد هر دانشكده يكي از كارمندان را با حفظ سمت ب) 3

امور عمومي دانشكده و  ي هماهنگي كليه ي وظيفه ول امور عموميؤمس. وي را به مدير امور اداري دانشگاه معرفي نمايند

  . نيز ارتباط با مديريت امور اداري را بر عهده دارد

كه به دليل كمبود نيروي انساني امكان سپردن اين امور به كارمندان دانشكده وجود نداشته باشد  در صورتي :تبصره

  .ويي در اين سمت استفاده نمايندتوانند از دانشجويان دكتري در قالب كار دانشج ها مي دانشكده

برگزاري مراسم تجليل از دانشجويان داراي استعداد درخشان و ممتاز دانشگاه با دعوت ار دانشجويان فوق و حضور اعضاي  )4

  .مورد تصويب قرار گرفت 16/9/93ها در مورخ  محترم هيأت رييسه و رؤساي دانشكده

كه از طرف فرمانداري شهرستان نمين ارسال شده است مورد  30/7/1393مورخ  ي جلسه پيشنهادات ارائه شده در صورت) 6

هاي نوين و  تقويت دانشكده فناوري(بررسي قرار گرفت و ضمن موافقت با پيشنهادات فرماندار محترم شهرستان نمين 

ن محترم مجلس شوراي مقرر گرديد پس از رايزني با نمايندگا) هاي خارجي به اردبيل انتقال دانشكده ادبيات و زبان

  .اسالمي اردبيل، نير، سرعين و نمين، موضوع جهت تصويب نهايي به شوراي دانشگاه ارسال گردد

به منظور حفظ ارتباط دانش آموختگان با دانشگاه مقرر گرديد مديريت حراست دانشگاه اقدام الزم جهت صدور كارت ) 7

پايان تحصيالت خود را از اداره  ي براي دانشجوياني كه گواهينامه) فارسي و انگليسي(آموختگي دوزبانه  شناسايي دانش

ريال و هزينه صدور كارت ) پانصد هزار( 000/5000صدور كارت  ي هزينه. كنند را انجام دهد كل آموزش دريافت مي

  .ريال تعيين گرديد) هفتصد و پنجاه هزار( 000/750المثني 

عالي،  ريزي آموزش پژوهش و برنامه ي سسهؤاطالعات دانشجويان شاغل به تحصيل به مآمار و  ي كه در ارايه با توجه به اين) 10

اند مقرر  اي با مديريت برنامه، بودجه و تشكيالت دانشگاه داشته ها همكاري صميمانه ولين محترم آموزش دانشكدهؤمس

پرونده توسط معاون محترم آموزشي با درج در ) به شرح اسامي زير(ول در اين زمينه ؤمنظور تشويق كارمندان مس شد به

غالمرضا : آقايانآذر  اشرف شمسو  مؤمن فريده صالتي :ها خانم«. و تحصيالت تكميلي دانشگاه تشويق گردند

اشرف، علي مرادي، افشار كياني محمدرضا فرخي، ، عسگر رضايي،  كركرق، جواد پيرزاده گرجان، محمد عبداللهي زاده حبيب

  »ريعلي مختا و حجت اصنافي

مقرر ) يسهيت رأهي 14/7/1393جلسه مورخ  صورت 12موضوع بند (با توجه به تشكيل كميته درآمد اختصاصي دانشگاه ) 12

منظور كارشناسي و كنترل بيشتر در وصول به موقع آنها به  گيري در خصوص درآمد اختصاصي، بهشد هرگونه تصميم

  .يسه ارجاع شوديت رأتصويب به هيكميته ارجاع و پس از بررسي در كميته براي طرح و 



كنندگان  و با عنايت به تعداد زياد درخواست 000/726/599/1با توجه به كاهش وام وديعه مسكن براي امسال به مبلغ ) 13

. كنندگان محترم اعمال شود مقرر گرديد اين كاهش بين درخواست) ارشد و دكتري نفر كارشناسي 49نفر كارشناسي،  4(

ريال و كارشناسي ارشد و دكتري  000/000/20لغ وام وديعه مسكن براي دانشجويان كارشناسي بنابراين، مب

  .شود ريال پيشنهاد مي 000/100/3

به شرح پيوست بررسي شد و مقرر گرديد جهت  1393-94سال دوم سال تحصيلي  تقويم آموزشي دانشگاه در نيم) 19

  .تصويب نهايي به شوراي دانشگاه ارجاع گردد

نامه آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي كه جهت بررسي اوليه به اعضاي شوراي دانشگاه ارايه شده است بررسي شد و  آيين) 20

  .مقرر گرديد به منظور تصويب نهايي به  شوراي دانشگاه ارجاع گردد

در محل با توجه با اينكه مقرر شده است ساختماني به عنوان فضاهاي تكميلي كارگاهي دانشكده فني و مهندسي  )21

مشخص شده در سايت دانشكده فني و مهندسي احداث شود، مقرر گرديد رييس محترم دانشكده فني و مهندسي 

هاي براي طراحي نقشه 25/8/1393هنگام شده آن دانشكده را بر حسب اولويت تا روز يكشنبه مورخ فضاهاي مورد نياز به

  .معاون اداري و مالي دانشگاه اعالم نمايد صورت مكتوب بهمترمربع به 2500جديد به زيربناي حدود 

  

  دانشگاه 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


