
  دانشگاه ي هيأت رييسه 10/9/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

تشكيل جلسه داده و پـس  در اتاق رياست محترم دانشگاه  10/9/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

علمـي سـتاد    ي اسـتاني دانشـگاه كـه از طـرف كميتـه      ي مقرر گرديد به پژوهشگران و فناوران برگزيده - 1

كتـري،  هـاي برتـر د   هـا، رسـاله   پژوهش و فناوري استان و همچنين پژوهشگران برتـر دانشـكده   ي هفته

 ي ول برتر مجالت كه توسط كميته علمي سـتاد هفتـه  ؤارشد و مديران مس هاي برتر كارشناسي نامه پايان

  :شوند كارت هديه به شرح جدول زير اهدا گردد پژوهش دانشگاه انتخاب مي

  ريال) ده ميليون( 000/000/10  نفرات اول استاني

  ريال) هزارهفت ميليون و پانصد ( 000/500/7  نفرات دوم استاني

  ريال) شش ميليون( 000/000/6  نفرات اول دانشكده ها

  ريال) هفت ميليون و پانصد هزار(  000/500/7  هاي برتر دكتريرساله

  ريال) پنج ميليون( 000/000/5  هاي برتر كارشناسي ارشدنامهپايان

  ريال) ده ميليون( 000/000/10  مدير مسئول مجالت رتبه اول

  ريال) هفت ميليون و پانصد هزار( 000/500/7  مجالت رتبه دوممدير مسئول 

مقرر گرديد هداياي مناسبي به تعداد غذاي رزرو شده ) روز دانشجو(آذر  16داشت روز  به منظور گرامي - 2

در سلف ) 16/9/93(روز از طرف معاونت دانشجويي تهيه و همزمان با ناهار روز يكشنبه  در همان

مين أمصرف شده از محل اعتبارات متمركز ت ي هزينه. شجويان توزيع شودسرويس دانشگاه بين دان

 .اعتبار خواهد شد

حوادث دانشجويي از تمامي دانشجويان جديدالورود مقرر گرديد  ي بيمه ي جهت اخذ به موقع هزينه - 3

ح پيشنهادي رضمن هماهنگي براساس ط ،و دانشجوييو تحصيالت تكميلي  هاي آموزشي معاونت

براي پيگيري همچنين . از ابتداي هر سال تحصيلي اقدام نمايند) محمود كاظميح آقاي ميررط(پيوست 

ل نسبت به پرداخت آن اقدام جاري از دانشجوياني كه تابحا حوادث سال ي بيمه ي هاي اخذ نشده هزينه

ثر در ؤاقدام مرساني و تذكرات الزم، ليست اين دانشجويان تهيه و براي  اند مقرر شد پس از اطالع نكرده

 .قرار گيردو تحصيالت تكميلي اختيار معاونت آموزشي 

تاريخ  ي هيأت رييسه دانشگاه در خصوص تأسيس و راه اندازي موزه 30/4/93 ي مصوبه 17پيرو بند  - 4

 ي همكف خانه ي علوم، مقرر گرديد بخشي از فضاي در اختيار معاونت پژوهشي و فناوري واقع در طبقه

 .تاريخ علوم قرار گيرد ي برداري و محل اصلي موزه، در اختيار موزه فرهنگ، جهت بهره

آوري شده از دانشگاه يا خريداري شده يا  اموال جمع(تاريخ علوم  ي مقرر گرديد در خصوص اموال موزه - 5

اموال  ي رديف مخصوص اموال موزه در واحد اموال ايجاد و كليه) ها و افراد ها، ارگانازمانسهداياي 

 .اري و ثبت گردندگذ برچسب



معاون توسعه مديريت و منابع بنياد ملي نخبگان در  1/9/93مورخ  67059/15 ي درخواست شماره - 6

با فني و مهندسي دانشگاه  ي ت علمي دانشكدهأآقاي دكتر حسين شايقي، عضو هيهمكاري خصوص 

 .مطرح و مورد موافقت قرار گرفتبنياد ملي نخبگان استان اردبيل 

حترم نقليه و سرپرست مديريت اداري دانشگاه در خصوص وضعيت نقليه دانشگاه و ول مؤگزارش مس - 7

هاي مسافربري مطرح شد و با توجه به تصميمات اتخاذ مشكالت تهيه صورت وضعيت مسافران از پايانه

  :و تصميمات بعدي مقرر شد 18/7/90ت رييسه أشده در هي

  .شودهاي كرايه انجام  اردوهاي فرهنگي با اتوبوس) الف

  .بازديدهاي آموزشي متناسب با ظرفيت امور نقليه انجام شود) ب

يق هاي ديگر از طر موريتأت رييسه با استفاده از خودروهاي دانشگاه و مأهاي اداري هيموريتأم) ج

 .خودروهاي استيجاري انجام گيرد

  .مور نقليه انجام پذيردبازديدها و اردوهاي يك روزه توسط امور نقليه دانشگاه و متناسب با ظرفيت ا) د

 كاري صرفاً كاري كارمندان دانشگاه، مقرر شد اضافه وديت بودجه تخصيص يافته به اضافهبا توجه به محد - 8

 .پرداخت شود 17:45براي ساعات حضور كارمندان در ايام شنبه تا چهارشنبه و حداكثر تا ساعت 

ي هكتار 80مغان مقرر شد تسقيط  رزيكشاو ي هاي دانشكده بهينه از زمين ي به منظور استفاده - 9

هاي آموزشي، خوابگاهي و مسكوني تغيير  آباد به شهرك دانشگاه داراي بخش همجوار با روستاي اسالم

  .يري نمايدگكاربري داده شود و معاون اداري و مالي امور مربوط را پي
  
  دانشگاه سرپرست        گودرز صادقيـ 

  نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهمسؤول دفتر نهاد         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


