
  دانشگاه ي هيأت رييسه 27/11/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياسـت محتـرم دانشـگاه تشـكيل جلسـه داده و       27/11/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

هاي ثبت نام  شود هزينه اجازه داده ميها  ها و پژوهشكده هاي علمي در دانشگاه، دانشكده در خصوص برگزاري همايش) 1

درصد  20درصد درآمدهاي همايش را صرف اداره امور و  80ها دريافت نموده و  كنندگان در همايش را از شركت

ؤول حسن اجراي اين رييس دانشكده يا پژوهشكده مس. مابقي را به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز نمايند

  .باشد موضوع مي

ريـيس ايـن   . گرديد دفتر امور كاركنان ايثارگر دانشگاه زير نظر معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تشكيل گردد مقرر) 2

بـر همـين اسـاس مقـرر گرديـد      . دفتر با معرفي معاون فرهنگي و اجتماعي و حكم رييس دانشگاه منصوب خواهد شد

  .ج از شمول به رييس اين دفتر تعلق گيردريال حق مديريتاز محل خار) پنج ميليون( 000/000/5ماهانه مبلغ 

  :شود دانشگاه به شرح زير اصالح مي ي يسهيت رأهي24/7/1393مورخ  ي جلسه صورت 24بند ) 3

المللي و  هاي علمي و بين درصد حق مديريت رييس دانشگاه به رييس گروه همكاري 30مقرر گرديد ماهانه معادل 

دانشگاه به سرپرست آكادمي زبان از زمان ابالغ حكم ايشان پرداخت درصد حق مديريت رييس  20ماهانه معادل 

  .گرد

دانشگاه، مقرر گرديد هر سال تعدادي از كارمندان  ي هيأت رييسه 23/04/1393مورخ   ي جلسه صورت 18پيرو بند ) 4

دانشگاه براساس قوانين شركت اعضاي هيأت علمي دانشگاه با تشخيص معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه در 

اين طرح پس از تصويب جزئيات آن در شوراي پژوهشي دانشگاه قابل اجرا . هاي خارج از كشور شركت كنند همايش

  خواهد بود

منعقده في مابين دانشگاه و پارك علم و فناوري اردبيل مقرر شده است  ي نامه كه براساس تفاهم جه به اينبا تو )5

) يكصد و بيست ميليون( 000/000/120آكادمي زبان دانشگاه در پارك علم و فناوري مستقر شود مقرر گرديد مبلغ 

  .زينه گرددرياست ه ي ريال جهت خريد تجهيزات آكادمي از محل اعتبارات حوزه

و  دانشگاه درخصوص واگذاري خوابگاه دولتي براي دانشجويان تحصيالت تكميلي ي ت رييسهأهي ي با توجه به مصوبه) 6

هاي دانشجويي طرح مديريت دانشجويي دانشگاه براي تعمير، نوسازي و تجهيز  نظر به وضعيت نامناسب خوابگاه

رح با همكاري معاونت اداري و مالي، معاونت دانشجويي و معاونت هاي دانشجويي مطرح و مقرر گرديد اين ط خوابگاه

  .پژوهشي و فناوري طبق جدول زماني ارايه شده اجرا شود

ها  المللي دانشگاه رياست اقدامات الزم جهت عضويت دانشگاه در انجمن بين ي مقرر گرديد مديركل حوزه) 8

)International Association of Universityes (عمل آورد هرا ب.  

به منظور رسيدگي به مشكالت، انتقادات و پيشنهادات آموزشي، پژوهشي و دانشجويي دانشجويان، مقرر گرديد ) 9

جلسه اين  سال تحصيلي جلساتي را با حضور اعضاي زير تشكيل دهند و صورت هاي دانشگاه در هر نيم دانشكده

  .رياست ارسال نمايند ي جلسات را حداكثر يك هفته بعد از جلسه به مديركل حوزه

، معاون پژوهشي و فناوري دانشكده، معاون آموزشي و دانشجويي دانشكده، نمايندگان )رييس جلسه(رييس دانشكده 

  .هاي علمي دانشكده، نماينده معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها، دبيران انجمن كالس



  .گردداين موضوع جهت تصويب نهايي به شوراي دانشگاه ارجاع مي 

هاي تحت پوشش مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه از تجهيزات موجود در آزمايشگاههاي  پيشنهاد استفاده شركت) 10

مسووليت . ها بر اساس تعرفه هاي مصوب براي اعضاي هيات علمي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت دانشكده

  .شدهماهنگي امور بر عهده رييس آزمايشگاه مركزي دانشگاه مي با

هيات رئيسه دانشگاه مبني بر جايگزين نمودن  17/11/93مورخ  93/د/7465/1صورتجلسه شماره  12پيرو بند ) 11

هاي مستقر در مركز رشد، پيشنهاد افتتاح حساب  تسهيالت بانكي با تسهيالت اعطايي  از طرف دانشگاه به شركت

لي توسط معاونت پژوهشي و فناوري در يكي از بانكي به نام مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه محقق اردبي

  .هاي دولتي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت بانك

دانشگاه با توجه به اينكه پس از استعالم از  ي يسهيت رأهي 22/101/1393مورخ  ي جلسه صورت 11براساس بند ) 12

هاي باغ مغان، فقط شركت نئوپان  سازي چوب ها و افراد واجد شرايط براي انجام پروژه جمع آوري و پاك شركت

 .خلخال اعالم آمادگي نموده است، مقرر گرديد اقدام الزم جهت عقد قرارداد با اين شركت انجام گيرد

ريال از ) هفده ميليارد( 000/000/000/17شوراي دانشگاه، مبلغ  13/11/1393مورخ  ي جلسه صورت 1پيرو بند ) 13

  .هيات علمي دانشگاه اختصاص يافت بودجه جاري به اعتبار پژوهشي اعضاي

مقرر گرديد پس از تصويب  ،ت علمي دانشگاه دريافت گرددز عملكرد منفي اعضاي هيأكه گزارشاتي ا در صورتي) 14

  .ت مميزه دانشگاه ارجاع شودأدانشگاه موضوعجهت بررسي به هي ي يسهيت رأهي

  

  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 فنيعباس ـ  

  مدير كل حوزه رياست      ـ احمد يوسفيان داراني

 


