
  دانشگاه ي هيأت رييسه 3/9/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياست محترم دانشگاه تشكيل جلسه داده و پـس از   3/9/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

اندازي موزه تاريخ علوم اردبيل ارائه شد و مقرر گرديد مبلغ  گزارش آقاي مهندس انوار در خصوص راه) 1

ريال از محل اعتبارات دانشگاه براي سال جاري به اين موضوع ) پانصد ميليون( 500.000.000

  .اختصاص يابد

هاي  شود نسبت به ارزيابي توانمندي انشگاه مأموريت داده ميبه معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي د )2

اقدام نمايد و استانداردي را براي اين ) هاي سراسري دولتي به غير از اساتيد دانشگاه(اساتيد مدعو 

هاي آتي تحصيلي بر اساس اين استاندارد اقدام به  سال هاي آموزشي در نيم موضوع تهيه نمايد تا گروه

معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي : كارگروهي با تركيب. اين دسته از اساتيد نمايند واگذاري درس به

عنوان رييس كارگروه، معاون آموزشي و دانشجويي دانشكده، مدير گروه  به) ي ايشان يا نماينده(دانشگاه 

آموزشي مربوطه و يك نفر عضو هيأت علمي از گروه مربوط با انتخاب معاون آموزشي و تحصيالت 

  .تكميلي دانشگاه به منظور ارزيابي اين مدرسين تعيين گرديد

هاي الزم، در خصوص پرداخت حقوق  شود تا با بررسي موريت داده ميأبه معاون اداري و مالي دانشگاه م) 4

كنند براساس قوانين و مقررات  با دانشگاه همكاري مي... صورت موقت، قرارداد پيمانكاري و  هافرادي كه ب

ول نظارت بر حسن ؤمدير حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات مس. رعايت انصاف رفتار شودكار با 

  .باشد اجراي اين موضوع مي

ت امناي دانشگاه در خصوص فروش أهي 13/06/1390در اجراي دستور هيجدهم مصوبه مورخ ) 5

ون دانشجويي، معاون معا: اي متشكل از هاي خوابگاهي داخل شهر اردبيل مقررگرديد كميته ساختمان

عنوان نماينده رييس دانشگاه، مديرمالي، مدير فني و نظارت  هاداري و مالي، مهندس طاهر باهر طاالري ب

 ي برگزاري مزايده ي هاي عمراني و مدير حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات در مورد نحوه بر طرح

  .ري و اقدام نمايدگي عمومي طبق مقررات مالي و معامالتي دانشگاه تصميم

ييد قرار گرفت و مقرر أارشد بررسي و مورد ت نامه دوره كارشناسي نويس دستورالعمل اجرايي آيين پيش) 6

  .گرديد جهت تصويب نهايي به شوراي دانشگاه ارجاع شود

 94-95پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي براي سال تحصيلي  هاي كلي اعالم ظرفيت سياست) 7

  . د و به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفتبررسي ش

سال  نامه دانشجويان كارشناسي ارشد روزانه تا پايان نيم اينكه در برخي از موارد اجراي پايان با توجه به) 9

كشد مقررگرديد براساس دستور  سال نهم طول مي پنجم و رساله دانشجويان دكتري روزانه تا پايان نيم

، 19/3/1393ت امناي دانشگاه محقق اردبيلي مورخ أاز دوره چهارم هي شانزدهم اولين نشست عادي

  :اين دانشجويان بر اساس جدول زير محاسبه گردد ي شهريه



  دكتري  كارشناسي ارشد

  ميزان شهريه  نيمسال  ميزان شهريه  سال نيم

  سال نهم نيم  رايگان  سال پنجم نيم

  *درصد   10  تا پايان ماه اول نيمسال تحصيلي نهم

  *درصد  20  تا پايان ماه دوم نيمسال تحصيلي نهم

  *درصد  30  تا پايان ماه سوم نيمسال تحصيلي نهم

  *درصد  40  تا پايان ماه چهارم نيمسال تحصيلي نهم

  بقيه سنوات مجاز

سال  بعد از نيم

  پنجم

به ميزان شهريه ثابت 

دانشجويان شبانه هم ورودي 

  ارشد دانشگاه مقطع كارشناسي

بقيه سنوات مجاز 

  سال نهم بعد از نيم

  *درصد  100

شهريه ثابت نيمسال دانشجويان شبانه هم ورودي مقطع *

  دكتري دانشگاه

شهريه اين كه  دانشجوياني. باشد مي 1393-94تحصيلي  زمان اجراي اين مصوبه از ابتداي سال :تبصره

نامه يا رساله خود  موفق به دفاع از پايانسال  كه تا پايان اين نيم اند، در صورتي نيمسال را پرداخت كرده

كه در اين  شود و در صورتي نامه يا رساله عودت داده مي شوند، شهريه پرداختي پس از دفاع از پايان

ذخيره  1393- 94تحصيلي  سال دوم سال سال موفق به دفاع نشوند، شهريه پرداختي براي نيم نيم

  .شود مي

شركت پرگار، پيمانكار ساختمان كتابخانه مركزي  24/8/1393رخ مو 93-50-0325 ي شماره ي نامه) 12

تي مركب از معاون اداري و مالي، مدير حقوقي، قراردادها و أدانشگاه، مطرح شد و مقرر گرديد هي

هاي عمراني دانشگاه موضوع را  رسيدگي به شكايات، مدير مالي و مدير امور فني و نظارت بر طرح

  .يسه دانشگاه اعالم نمايديت رأخود را براي اتخاذ تصميم مقتضي به هيبررسي نموده و پيشنهادات 

كشاورزي و منابع طبيعي  ي رييس دانشكده 2/9/1393مورخ  93/د/964/22 ي شماره ي براساس نامه) 13

هاي مديريتي  گير تعداد دانشجويان اين دانشكده، به منظور تناسب پست مغان و با توجه به كاهش چشم

هاي محوله مقرر گرديد معاون آموزشي و پژوهشي اين دانشكده با حفظ سمت  ف و فعاليتبا حجم وظاي

وظايف سازماني مدير گروه آموزشي تكنولوژي توليدات دامي و معاون دانشجويي و فرهنگي اين 

  .دانشكده وظايف سازماني مدير گروه آموزشي تكنولوژي توليدات گياهي را بر عهده گيرند
  

  دانشگاه سرپرست        گودرز صادقيـ 

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

  و تحصيالت تكميلي دانشگاه معاون آموزشي        مرتضي ابراهيميـ 

  ّاوري دانشگاه معاون پژوهشي و فن        محمد نريمانيـ 

  دانشگاه اداري و ماليمعاون                                        علي عباديـ  



  دانشگاهمعاون دانشجويي           ولي رسوليـ 

  فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تمعاونسرپرست         اصل عباس فنيـ  

  مدير كل حوزه رياست      ـ احمد يوسفيان داراني

 


