
  دانشگاه ي هيأت رييسه 12/11/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياسـت محتـرم دانشـگاه تشـكيل جلسـه داده و       12/11/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

، 20/7/1385ت امناي دانشگاه مورخ أدوم هي ي اولين نشست از دوره ي جلسه بر اساس دستور شانزدهم از صورت) 1

ت علمي رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه كه امتياز أبعد، به اعضاي هيبه  1394مقررگرديد از ابتداي سال 

ي استادياري، دانشياري و  ست امتياز پژوهشي براي اعضاي هيأت علمي با مرتبهمازاد پژوهشي دارند در ازاي كسر بي

نج پايه در طول دوران تشويقي در هر سال و حداكثر از پ ي و پانزده امتياز پژوهشي براي مربيان از يك پايهاستادي 

  .هاي قبل به قوت خود باقي است ي پژوهشي سال الزم به ذكر است كه امتيازات ذخيره .مند شوند خدمت بهره

هـاي محتـرم همكـاران و بـا      كنندگان از اسـتخر بـراي خـانواده    باتوجه به مشكالت پيش آمده در رابطه با آمار استفاده) 2

ريـال بهـاي    000/20(با قيمت استفاده از استخر براي هر تايم و تخفيف اخذ شـده  هاي صورت گرفته در رابطه  رايزني

هـاي آزاد   تربيت بدني تهيـه و از تـايم   ي هاي محترم همكاران نيز بليط استخر را از اداره مقرر گرديد خانواده) هر بليط

  .ريالي استفاده نمايند 000/20استخر با بليط 

بدني در روزهاي پنجشنبه و جمعه و عدم  هاي تربيت اركنان جهت استفاده از سالنتوجه به نياز دانشجويان و كبا) 3

امكان واگذاري كليد انبارهاي موجود به افراد روزمزد ناشناس مقرر گرديد برحسب نياز از نيروهاي خدماتي موجود 

  .صورت كارگر روزمزد استفاده گردد هب

اي خودگردان براي دانشجويان مقطع ارشد و جهت تشويق دانشجويان ه باتوجه به محدوديت مدت استفاده از خوابگاه) 4

سال قبل به يك  از دونيم 6/5/1393مورخ  ي جلسه صورت 11خوابگاه بند  ي ممتاز براي استفاده از كمك هزينه

  .گردد اصالح مي 93سال قبل براي دانشجويان ارشد ورودي  نيم

اين  ي تسريع در روند امور مربوط به بازارچه دانشجويي مقرر گرديدادارهرساني بهتر براي دانشجويان و  جهت خدمات) 5

  .بازارچه به معاونت دانشجويي واگذار شود

ارشد يا دكتري در رشته آنها در دانشگاه داير نشده است اجازه  ت علمي دانشگاه كه مقطع كارشناسيأبه اعضاي هي) 6

رشد يا دكتري مرتبط با تخصص آنها در دانشگاه،با تصويب شوراي ا كارشناسي ي شود تا زمان دايرشدن دوره داده مي

هاي الف و ب  هاي رده ارشد يا رساله دكتري دانشجويان دانشگاه نامه كارشناسي پايان 4تحصيالت تكميلي حداكثر 

سته از براي اين د. هاي مركز استان اردبيل را راهنمايي كنند عالي استان، دانشگاه كشور و در جهت تقويت آموزش

نامه يا رساله در آيين نامه ارتقا، تبديل وضعيت و ترفيع پايه در نظر گرفته  امتياز پايان 1393همكاران از ابتداي سال 

  .شود مي

ارشد مطرح و مقرر شد كه در اخذ شهريه تعداد  كارشناسي ي موضوع اخذ شهريه بابت سنوات مازاد دانشجويان دوره) 8

هايي كه دانشجو به هر دليل انتخاب  واحد نموده است مالك عمل قرارگيرد و براي ترم هايي كه دانشجو انتخاب ترم

  .واحد ننموده است شهريه اخذ نشود

اي دريافت  گونه شهريه دهند هيچ دانشجوياني كه از ادامه تحصيل انصراف مي ي مانده مقرر گرديد بابت سنوات باقي) 9

  .نگردد



هاي ديگر مطرح و مقرر شد درخواست انتقال دانشجويان فوق  دكتري به دانشگاه ي موضوع انتقال دانشجويان دوره) 10

اي از  گونه شهريه در كميسيون موارد خاص دانشگاه بررسي شده و در صورت موافقت با انتقال اين دانشجويان، هيچ

  .آنها دريافت نشود

-95شرح جدول پيوست براي سال تحصيلي اعالم ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به ) 11

  .مطرح شد و ضمن موافقت مقرر شد موضوع جهت تصويب نهايي به شوراي دانشگاه ارجاع شود 1394

 -آموزشي ي آموزش محور به شيوه ي ارشد از شيوه كارشناسي ي تحصيلي دانشجويان دوره ي موضوع تبديل شيوه) 12

ارشد ناپيوسته مصوب وزارت علوم،  كارشناسي ي نامه آيين 16 ي از ماده 2 ي پژوهشي مطرح شد و به استناد به تبصره

تحقيقات و فناوري مورد موافقت قرارگرفت و مقرر گرديد معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه اقدام الزم را 

  .عمل آورد هدر اين خصوص ب

با  20×20اه مقرر گرديد از برگزيدگان طرح ت رئيسه دانشگأهي 1/19/1393مورخ  ي جلسه صورت 5عطف به بند ) 13

  .درج در پرونده تقدير شود

ول ؤصيانت از اخالق با تركيب مس ي در جهت تقويت امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه مقرر گرديد كميته) 14

يني و فرهنگي دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه و مشاور د

  .رييس دانشگاه تشكيل شود

 16فني و مهندسي دانشگاه مقرر گرديد  ي رييس دانشكده 8/10/1393مورخ  93/د/987/7 ي شماره ي براساس نامه) 15

  .منظور شود 1393- 94ال اول س التدريس براي آقاي دكتر فرزاد صداقتي در نيم واحد حق

  

  دانشگاه سرپرست        گودرز صادقيـ 

  دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه سرپرست        اله مدبر سيفـ  

  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 

  معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه        اصل عباس فنيـ  

  مدير كل حوزه رياست      ـ احمد يوسفيان داراني

 


