
  دانشگاه ي هيأت رييسه 20/11/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياسـت محتـرم دانشـگاه تشـكيل جلسـه داده و       20/11/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

جهت به همراه آوردن  21/11/1393شنبه مورخ  روز سه 14:00شود در ساعت  به كاركنان دانشگاه اجازه داده مي) 1

  .شوندداشت سي و ششمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي از دانشگاه خارج  خانواده خود به جشن گرامي

سيصد و پنجاه و ششمين شوراي پژوهشي دانشگاه، درخواست آقاي دكتـر اسـماعيل چمنـي عضـو      ي براساس مصوبه) 2

 University of Massachusettsماهـه در   9بـر اسـتفاده از فرصـت مطالعـاتي      علوم كشاورزي مبني ي ت دانشكدهأهي

  .كشور آمريكا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

آكادمي زبان دانشگاه محقق اردبيلي كه به سفارش آكادمي زبان و توسط آقاي  ي هپيشنهادي ويژنشان ) 3

هايي علوم انساني تهيه شده است و متضمن ايده ي هت علمي گروه هنر دانشكدأزاده عضو هي حسام حسن

  .تصويب رسيدباشد به همچون تعامل، فراغت بال، پرواز، دروازه، دانشگاه و همچنين ساختار اسالمي مي

  :اضافه شود 15/10/1393جلسه مورخ  صورت 1زير به بند  ي مقرر گرديد تبصره) 4

سيس كه كمبود أهاي تازه ت ها و رشته ها، به گروه ت علمي در برخي از گروهأبا توجه به كمبود اعضاي هي. تبصره

شود از  ، اجازه داده ميندارند 3ت علمي جهت تدريس دروس خود را دارند و دانشجوي دكتري ترم أعضو هي

  .در تدريس دروس كارشناسي خود استفاده نمايد 2دانشجويان دكتري ترم 

دانشگاه، عالوه بر  20×20كننده در برگزاري جشنواره تجليل از برگزيدگان طرح  مقرر گرديد براي افراد مشاركت) 5

ريال با تشخيص ) پنجاه ميليون( 000/000/50اهداي لوح تقدير با درج در پرونده با امضاي رييس دانشگاه، تا سقف 

  .و تأييد مديركل حوزه رياست دانشگاه در نظر گرفته شود

  :شود يسه دانشگاه به شرح زير اصالح مييت رأهي 22/10/1393مورخ  ي جلسه صورت 3بند ) 6

تحصيل دو  ي نامه مديركل بورس و اعزام دانشجويان خارج وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص ادامه«

سازه با استفاده از  - مهندسي عمران ي نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي در مقطع دكتري رشته

  ».عمل آمد بردگان موافقت به مربيان مطرح شد و با توجه به موافقت قبلي دانشگاه، با پذيرش نام ي سهميه

هاي  ت علمي و كارمنداني كه از حوزهأي اعضاي هي ستفادهسراي دفتر مركزي تهران فقط براي ا مقرر گرديد مهمان) 7

ت براي هر يك از اعضاي هيأهمچنين مقرر گرديد . شوند اختصاص يابد به مأموريت اعزام ميمختلف دانشگاه 

سرا، هماهنگي  جهت اقامت در مهمان. دانشگاه يك دسته كليد مهمانسرا جهت سهولت در اقامت تهيه شود ي يسهير

 .باشد رياست ضروري مي ي كل حوزه ي ارهقبلي با اد

دانشگاه در خصوص مشاركت دانشگاه در برگزاري  ي يسهيت رأهي 11/8/1393مورخ  ي جلسه صورت 10عطف به بند ) 8

آموختگان ايراني در تركيه كه توسط انجمن علمي و فرهنگي دانشجويان ايراني  المللي دانش پنجمين همايش بين

و بر اساس  شود نمايندگي مقام معظم رهبري در امور دانشجويان ايراني خارج از كشور برگزار ميمقيم تركيه و نهاد 

انشگاه در اين سفر علمي اعضاي مقرر گرديد مدير حراست د، 19/11/1393م مورخ /352500/3 ي مجوز شماره

براي  ريال) ت ميليونبيس( 000/000/20بر همين اساس مقرر گرديد مبلغ .دنت علمي دانشگاه را همراهي كأهي

  .هاي سفر ايشان از محل اعتبارات معاونت پژوهشي پرداخت شود هزينه



نژاد عضو  سيصد و پنجاه و ششمين شوراي پژوهشي دانشگاه، درخواست آقاي دكتر كاظم حق ي براساس مصوبه) 10

كشور  Ankara Universityماهه در دانشگاه  9علوم رياضي مبني بر استفاده از فرصت مطالعاتي  ي ت دانشكدهأهي

  .تركيه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

عنوان آرم رسمي اين موزه مورد  هتاريخ علوم دانشگاه ب ي آرم و لوگوي پيشنهادي از طرف موزه) 11

 ي بررسي و تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد نسبت به ثبت رسمي آن توسط موزه و به نام موزه

هاي اداري، پاكت نامه، تابلو و هرگونه  در سربرگ تاريخ علوم دانشگاه محقق اردبيلي اقدام شود و

  .موارد نشانگر موزه از اين آرم استفاده شود

كار  فعاليت  هسيصد و پنجاه و شش شوراي پژوهشي دانشگاه و با عنايت شروع ب ي با توجه به تصويب در جلسه) 12

دانشگاه كشور و انتخاب  26ندگان ها و رويدادهاي علمي مهندسي ژئوتكنيك متشكل از نماي ت امناي همايشأهي

دانشگاه محقق اردبيلي بعنوان دبيرخانه دائمي، هيات رييسه ضمن حمايت از تشكيل دبيرخانه همايش، مقررشد در 

الم شده و در زمان برگزاري عنوان شماره حساب دبيرخانه اع هراستاي درآمدزايي، حساب اختصاصي دانشگاه ب

درصد باالسري از طرف معاونت پژوهشي، مابقي در راستاي برگزاري  10ز كسر ها و جذب كمك مالي بعد ا همايش

 .ها در اختيار دبيرخانه قرار گيرد همايش

عنوان حق  هريال از محل خارج از شمول ب) سه ميليون و پانصد و چهل هزار( 000/540/3مقرر گرديد ماهانه مبلغ ) 13

  .دبيرخانه مركزي دانشگاه پرداخت گردد ي وليت به سرپرست ادارهؤمس

تحصيل  ي تحصيل دانشجويان در داخل كشور و مبارزه با تهاجم فرهنگي، با ادامه ي منظور ترغيب ادامه به) 14

ييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه أهاي خارجي مورد ت دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در دانشگاه

ييد وزارت علوم، أهاي مورد ت مقاطع قبلي نيز در دانشگاه ي كه تحصيل آنان در كليه ط به اينمحقق اردبيلي منو

ت علمي دانشگاه جهت پذيرش هدايت أكه يك عضو هي در صورتي. عمل آمد هتحقيقات و فناوري باشد موافقت ب

عالوه بر (دانشجويان درصد از كل شهريه اين  10نامه يا رساله اين دانشجويان داوطلب شود، معادل  پايان

  .ت علمي پرداخت خواهد شدأدر وجه عضو هي) نامه يا رساله انجام پايان ي التحقيق و هزينه التدريس، حق حق

  .سيس انتشارات دانشگاه به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفتأت ي اساسنامه) 16

هاي ديگر كه از طريق شوراي  به دانشگاه موضوع اخذ شهريه از دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي متقاضي انتقال) 17

گيرد مطرح و مقرر شد در صورتي كه وضعيت متقاضي به  بررسي موارد خاص دانشگاه مورد بررسي و موافقت قرار مي

د، ضمن تحصيل در دانشگاه باش ي تشخيص شورا خاص نباشد ولي متقاضي داراي مشكالت عديده جهت ادامه

  :اخت شهريه معادل شهريه دانشجويان نوبت دوم به شرح زير اقدام شودپرد موافقت با انتقال نسبت به

درصد شهريه سنوات باقي 100هاي داراي رتبه باالتر از دانشگاه محقق اردبيلي،  متقاضيان انتقال به دانشگاه) الف

 مانده 

 وات باقي مانده درصد شهريه سن50هاي هم رتبه با دانشگاه محقق اردبيلي،  متقاضيان انتقال به دانشگاه) ب

 تر از دانشگاه محقق اردبيلي، بدون پرداخت شهريه  هاي داراي رتبه پايين متقاضيان انتقال به دانشگاه)  ج

در موارد خاص تعيين ميزان شهريه قابل پرداخت توسط معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه : تبصره

  .خواهد بود



وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري مقرر گرديد به  8/11/93و مورخ /207790 ي شماره ي نامه براساس بخش) 18

ساعت اضافه كاري بابت هر جلسه آزمون  5ميزان  هاي كارشناسي ارشدو دكتري به هريك از عوامل اجرايي آزمون

  .اختصاص يابد

گاه مبلغ ده ميليون به منظور گسترش سنت حسنه ازدواج دانشجويي مقررگرديد معاونت فرهنگي و اجتماعي دانش) 19

  .نمايند پرداخت نمايد اقدام به ازدواج مي 1394ريال كمك بالعوض براي هريك از دانشجويان دانشگاه كه در سال 

اعضاي هيأت علمي و اساتيد مدعو دانشگاه از  1393-94سال دوم سال تحصيلي  التدريس نيم مقرر گرديد حق) 20

سال  التدريس در پايان اين نيم ي حق مانده و باقي 1394قبل از شروع سال  1393سال تا پايان سال  ابتداي اين نيم

  .پرداخت شود

  

  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        نريمانيمحمد ـ 

  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

 


