
  دانشگاه ي هيأت رييسه 26/8/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياست محترم دانشگاه تشكيل جلسـه داده و پـس    26/8/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

رييس  25/8/1393مورخ  93/د/856/17ي  ي شماره ، نامه26/8/1393ي مورخ  جلسه صورت 22در اجراي بند ) 1

  .ي فني و مهندسي مطرح و تغييرات پيشنهادي در داخل ساختمان آن دانشكده مورد تصويب قرار گرفت دانشكده

  .گرفت ري كاركنان دانشگاه به شرح پيوست بررسي و مورد تصويب قرا ي شركت تعاوني چندمنظوره اساسنامه) 2

پرديس نمين، (هاي اقماري  منظور تسهيل امور مربوط با تسويه حساب نهايي دانشجويان شاغل در دانشكده به) 3

و همچنين جلوگيري از تردد دانشجويان و كاهش ) شهر ي كشاورزي مشگين ي مغان و دانشكده آموزشكده

هاي مذكور پس از  نشكدهخطرات احتمالي ناشي از آن، مقرر گرديد تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل دا

  .هاي الزم زير نظر مديريت آن واحدها انجام گيرد هماهنگي و آموزش

ي محترم دانشگاه مطرح و باعنايت به پيشنهادات  هيأت رييسه 17/06/1393ي مورخ  جلسه صورت» 1«مفاد بند ) 6

به اعضاي هيات  (Grant)دستورالعمل اجرايي تخصيص اعتبار پژوهشي  5-7مطرح شده مقرر گرديد بند 

  :علمي دانشگاه به شرح زير اصالح شود

هاي تحصيالت تكميلي با تصويب شوراي ها و رسالهنامهطرح پژوهشي نوع سوم جهت انجام پايان - 5- 7«

درصد اعتبار مصوب قابل  50هاي كارشناسي ارشد پس از تصويب پروپوزال نامهپژوهشي دانشكده، براي پايان

هاي دكتري پس از تصويب  براي رساله. مانده بعد از دفاع پرداخت خواهد شد صد باقيدر 50پرداخت بوده و 

 30درصد اعتبار مصوب قابل پرداخت بوده و  30ي اول  درصد و پس از ارائه گزارش شش ماهه 40پروپوزال 

عتبارات مبالغ مذكور توسط دانشكده پرداخت شده و از ا. مانده بعد از دفاع پرداخت خواهد شددرصد باقي

ي شوراي دانشگاه انجام  ها با توجه به نوع كار براساس مصوبهسقف هزينه(ي پژوهشي كسر خواهد شد  حوزه

  ).گيرد مي

طرح پژوهشي نوع سوم پس از تأييد شوراي پژوهشي دانشكده به شرح زير مورد حمايت مالي : 8ي  تبصره

  :ي پژوهشي قرار خواهد گرفت حوزه

ريال، ميداني تا مبلغ  000/000/5ي علوم نظري تا مبلغ رشناسي ارشد در حوزههاي كانامهپايان - الف

  . نامهريال براي هر پايان 000/000/20اي تا مبلغ ريال، كارگاهي، آزمايشگاهي و مزرعه 000/000/10

    : 9ي  تبصره

ي  ريال از بابت هزينه 000/500/2ي علوم نظري از مبالغ مذكور مبلغ  هاي كارشناسي ارشد حوزهنامهدر پايان - 

ريال  000/500/2ي فاكتور و مبلغ  افزار، كتاب و غيره بدون ارائههاي جاري از قبيل خريد نرمنامه و هزينهتدوين پايان

  . گيردي فاكتور در اختيار استاد راهنما قرار مي از بابت خريد مواد مصرفي آموزشي و پژوهشي با ارائه

ي  ريال از بابت هزينه 000/000/5ي ميداني از مبالغ مذكور مبلغ  اي كارشناسي ارشد در حوزههنامهدر پايان - 

هاي كارگري و خريد هاي سفر، عمليات ميداني، هزينههاي جاري از قبيل هزينهنامه و هزينهتدوين پايان

آموزشي و پژوهشي  مواد مصرفي ريال از بابت خريد 000/000/5افزار، كتاب و غيره بدون ارائه فاكتور و مبلغ  نرم

  . گيردو خدمات آزمايشگاهي يا كارگاهي با ارائه فاكتور در اختيار استاد راهنما قرار مي



اي از مبالغ مذكور مبلغ هاي كارشناسي ارشد در حوزه كارگاهي، آزمايشگاهي و مزرعهنامهدر پايان -  

هاي كارگري، هزينه حمل هاي جاري از قبيل هزينهزينهنامه و هي تدوين پايان ريال از بابت هزينه 10000000

افزار، كتاب و غيره بدون ارائه و نقل و مسافرت، عمليات كشاورزي، اجاره زمين و ادوات كشاورزي، خريد نرم

ريال از بابت خريد مواد مصرفي آموزشي و پژوهشي و خدمات آزمايشگاهي يا  000/000/10فاكتور و مبلغ 

 . گيرده فاكتور در اختيار استاد راهنما قرار ميكارگاهي با ارائ

ريال،  20000000ريال، ميداني تا مبلغ  000/000/10ي علوم نظري تا مبلغ هاي دكتري در حوزهرساله - ب

  . ريال براي هر رساله 000/000/40اي تا مبلغ كارگاهي، آزمايشگاهي و مزرعه

    : 10ي  تبصره

ي تدوين  ريال از بابت هزينه 000/000/5علوم نظري از مبالغ مذكور مبلغ  ي هاي دكتري در حوزهدر رساله - 

ريال  000/000/5ي فاكتور و مبلغ  افزار، كتاب و غيره بدون ارائههاي جاري از قبيل خريد نرمنامه و هزينهپايان

  . گيردقرار مياز بابت خريد مواد مصرفي آموزشي و پژوهشي با ارائه فاكتور در اختيار استاد راهنما 

ي تدوين  ريال از بابت هزينه 000/000/10ي ميداني از مبالغ مذكور مبلغ  هاي دكتري در حوزهدر رساله - 

افزار، كتاب هاي كارگري و خريد نرمهاي سفر، عمليات ميداني، هزينههاي جاري از قبيل هزينهنامه و هزينه پايان

ريال از بابت خريد مواد مصرفي آموزشي و پژوهشي و خدمات  000/000/10و غيره بدون ارائه فاكتور و مبلغ 

  . گيردآزمايشگاهي يا كارگاهي با ارائه فاكتور در اختيار استاد راهنما قرار مي

ريال از  000/000/20اي از مبالغ مذكور مبلغ هاي دكتري در حوزه كارگاهي، آزمايشگاهي و مزرعهدر رساله  -  

ي حمل و نقل و مسافرت،  هاي كارگري، هزينههاي جاري از قبيل هزينهنامه و هزينهاني تدوين پاي بابت هزينه

افزار، كتاب و غيره بدون ارائه فاكتور و مبلغ ي زمين و ادوات كشاورزي، خريد نرم عمليات كشاورزي، اجاره

كارگاهي با ارائه ريال از بابت خريد مواد مصرفي آموزشي و پژوهشي و خدمات آزمايشگاهي يا  000/000/20

  . گيردفاكتور در اختيار استاد راهنما قرار مي

تواند  ي فاكتور و گزارش عدم هزينه، دانشگاه مي در هر يك از موارد فوق در صورت عدم ارائه: 11ي  تبصره

  .مانده اعتبار خريد تجهيزات در اختيار گروه آموزشي قرار دهد معادل مبلغ باقي

  

المللي داخل هاي معتبر ملي و بينمشاركت كارمندان محترم دانشگاه جهت شركت در همايشمنظور افزايش به) 7

هاي هاي ثبت نام مقرر گرديد هزينههاي شركت در همايش عالوه بر هزينهكشور و تسريع در پرداخت هزينه

  . رداخت گرددو اياب و ذهاب براي نقاط مختلف كشور به شرح زير پ) العاده مأموريت بدون فوق(مأموريت 

  هاي اياب و ذهاب و ماموريتمجموع هزينه  محل اعزام

  .گيرداي تعلق نميهزينه  شهر اردبيل - داخل استان

  ريال 750,000/-  به غير از شهر اردبيل - داخل استان

  ريال 1,500,000/-  شرقي و زنجانهاي همجوار شامل گيالن، آذربايجان استان

  ريال 2,500,000/-  كيلومتر تا محل كار كارمند 550هاي با فاصله كمتر از استان

  ريال 3,500,000/-  هاساير استان



بنيان مستقر در مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه كه هاي دانشهاي شركت آخرين مهلت بازپرداخت وام) 8

شد معاون پژوهشي  تعيين گرديد و مقرر 1393دي ماه  30هاي آنان به اتمام رسيده است  مهلت بازپرداخت وام

  .ها اطالع دهد صورت مكتوب اين موضوع را به اين شركت و فناوري دانشگاه به

ي دانشگاه  هيأت رييسه 12/3/1393ي مورخ  جلسه صورت 30به پيشنهاد مدير حراست دانشگاه و عطف به بند ) 11

نياز تابلوهاي راهنمايي و  هاي مورد گذاري شده و در مكان كشي و نام هاي دانشگاه خط مقرر گرديد خيابان

ي  به همين منظور مقرر گرديد با هماهنگي مدير حراست دانشگاه يكي از كارشناسان اداره. رانندگي نصب گردد

  .عنوان مشاور اين طرح انتخاب شوند راهنمايي و رانندگي اردبيل به

ويژه  مندي دانشجويان به ن رضايتهاي دانشجويي و افزايش ميزا به منظور ساماندهي وضعيت واگذاري خوابگاه) 12

هاي تحصيالت تكميلي و در راستاي افزايش كيفيت آموزش و پژوهش دانشجويان مقرر گرديد از اول سال  دوره

  :واگذاري خوابگاه دولتي به 94-95تحصيلي 

 اليسال اول تحصيلي متو به مدت چهار نيم) خواهران و برادران(ي دكتري روزانه  ي دانشجويان دوره كليه -1

سال اول تحصيلي  به مدت چهار نيم) برادران و خواهران(ارشد روزانه  هاي كارشناسي ي دانشجويان دوره كليه -2

 متوالي

 سال اول دوره چهار نيم) خواهران(ي دانشجويان كارشناسي روزانه  كليه -3

 سال اول دوره دو نيم) برادران(ي دانشجويان كارشناسي روزانه  كليه -4

ي دانشجويان شبانه در صورت تقاضا و وجود ظرفيت  ي سنوات دانشجويان روزانه و كليه قيهانجام گيرد و براي ب

مانده دانشجويان  هاي دولتي براي سنوات باقي ضمناً واگذاري خوابگاه. خالي خوابگاه خودگردان تعلق گيرد

همچنين .  واهد بودكارشناسي روزانه در صورت وجود ظرفيت خالي با رعايت اولويت و امتيازبندي بالمانع خ

صورت اسكان موقت  هاي ميهمان به توانند از اتاق ي استفاده از خوابگاه مي دانشجويان دكتري بعد از اتمام دوره

  ..كه به اين منظور آماده خواهد شد استفاده نمايند

ايي آن در خصوص نامه اجر هاي دانشجويي و در اجاره آيين با توجه به برگزاري انتخابات نمايندگان خوابگاه) 13

مصوبه مورخ  6الزحمه كار دانشجويي براي نمايندگان مذكور، مقرر گرديد در قسمت الف بند  اختصاص حق

ساعت افزايش  3500ي دانشگاه، حداكثر ساعت كار دانشجويي معاونت دانشجويي به  هيأت رييسه 30/4/93

  .يابد

 30/4/93ي مورخ  مصوبه 6رديد در قسمت الف بند به درخواست معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه مقرر گ) 14

ساعت افزايش  3800ي دانشگاه، حداكثر ساعت كار دانشجويي معاونت فرهنگي و اجتماعي به  هيأت رييسه

  .يابد

در خصوص طرح ساماندهي  6/5/93ي مورخ  در راستاي پيگيري دستور رياست محترم دانشگاه و اجراي مصوبه) 15

هاي آتي مقرر گرديد طرح پيوست جهت بررسي و تصويب نهايي در دستور كار  سال خدمات دانشجويي براي

  .هيأت امناي دانشگاه قرار گيرد

  

  

  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      يوسفيان دارانيـ احمد 

 


