
  دانشگاه ي هيأت رييسه 17/9/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياست محترم دانشگاه تشكيل جلسه داده و پـس   17/9/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

  .به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت) 24/6/1393ي مورخ  جلسه صورت 3موضوع بند ( 20×20ي اجرايي طرح  نامه آيين) 1

 ناجتماعي و ايثارگراي استخدامي اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه مقرر گرديد به مدير امور  نامه آيين 59ي  براساس ماده) 3

  .درصد حق مديريت رييس دانشگاه حق مديريت تعلق گيرد) چهل( 40دانشگاه به ميزان 

ي دانشگاه به مؤسسات  واحد موظف تدريس براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه كه با تصويب هيأت اجرايي جذب يا هيأت رييسه) 5

كه مابقي واحدهاي موظف توسط  د مشروط بر اينواحد تعيين ش 3شوند  هاي اجرايي مأمور مي آموزشي، پژوهشي يا ساير دستگاه

  .نامه يا رساله جبران شود واحدهاي پايان

هاي دانشگاه و به درخواست معاون فرهنگي دانشگاه مقرر  به منظور جلوگيري از هدر رفتن اموال و مواد مصرفي در اختيار تشكل) 6

  . اي دانشگاه از محل اعتبارات مربوطه خريداري شوده عنوان انبار تشكل هگرديد يك دستگاه كانتينر براي استفاده ب

ريال حق ) يك ميليون و پانصد هزار( 1.500.000مقرر گرديد ماهانه مبلغ  19/8/1393مورخ  ي جلسه صورت 3در اجراي بند ) 7

ها را بر عهده  دانشكدهوليت امور عمومي ؤوليت به كارمندان دانشگاه كه با حكم رييس دانشكده عالوه بر وظيفه سازماني مسؤمس

  . گيرند پرداخت گردد مي

المللي دانشگاه محقق اردبيلي مطرح و به شرح پيوست مورد تصويب  دستورالعمل حمايت از ثبت اختراعات داخل كشور و بين) 8

  .قرار گرفت

 ي نامهمطرح و براساس شيوه ISCو  JCRمبلغ تشويق براي هر مقاله منتشر شده در مجالت نمايه شده در  ي محاسبه ي نحوه) 9

به شرح زير مورد  01/09/1390مصوب » المللي و داخليتشويق نويسندگان مقاالت منتشرشده درنشريات معتبر بين«وزارتي 

  :محترم دانشگاه ارسال شود ي يسهيت رأاصالح قرار گرفت و مقرر گرديد جهت تصويب نهايي به هي

  

 فرمول محاسبه نوع مقاله

 JCRنمايه شده در 

  

 ISCنمايه شده در 
  

پژوهشي - علمي ي پژوهشي و مجالت علمي پژوهشي در دست اقدام براي اخذ رتبه - در راستاي افزايش كيفيت مجالت علمي) 10

  :هاي چاپ مربوطه، به صورت زير پرداخت گردداركان نشريات دانشگاه و هزينه ي الزحمه دانشگاه مقرر گرديد حق

  حق الزحمه  فعاليت نوع  رديف

1  
يا دبير (ول، سردبير و مدير داخلي ؤمدير مس

  )اجرايي

ول و براساس ساعات ؤريال اختصاص خواهد يافت و به تشخصي مديرمس 15,000,000مبلغ 

ول، سردبير و مدير داخلي تقسيم ؤكاركرد و فعاليت هر يك، مبلغ مذكور بين مدير مس

  .  خواهد شد

  براي هر شماره مبلغ سه ميليون ريال   ويراستار فارسي  2

  براي هر شماره مبلغ يك و نيم ميليون ريال   ويراستار انگليسي براي مجالت فارسي  3

  براي هر شماره مبلغ سه و نيم ميليون ريال   ويراستار انگليسي براي مجالت انگليسي  4

  براي هر شماره مبلغ يك و نيم ميليون ريال   ت تحريريهأاعضاي هي  5



  براي داوري هر مقاله مبلغ سيصد و پنجاه هزار ريال  داوران مجالت  6

  يسه دانشگاه يت رأمطابق با مصوبات هي  هاي چاپ نشريههزينه  7

  گيرددرصد مبالغ ذكر شده تعلق مي 75براي مجالت علمي ترويجي حداكثر . تبصره
 59ي  باشد، براساس ماده الهيات بر عهده مدير گروه اديان و عرفان مي ي اندازي دانشكده وليت راهبا توجه به اينكه مسؤ) 11

) چهل( 40ي استخدامي اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه مقررگرديد به مدير گروه اديان و عرفان دانشگاه به ميزان  نامه آيين

  .درصد حق مديريت رييس دانشگاه حق مديريت تعلق گيرد

ريال با  000/000/700مانده سال حداكثر تا مبلغ هاي باقيكاري كاركنان دانشگاه در ماهاضافه ي همين هزينأمقرر شد براي ت) 12

  .هماهنگي معاونت اداري و مالي در هر ماه هزينه شود

عنوان مسؤول امور   مقرر گرديد يكي از كارمندان پرديس دانشگاهي نمين با حكم سرپرست اين پرديس با حفظ سمت به) 13

اي به معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه جهت هماهنگي امور اعالم  ين دانشكده منصوب شوند و اين موضوع طي نامهفرهنگي ا

  وليت به وي پرداخت خواهد شدؤريال حق مس) يك ميليون و پانصد هزار( 1.500.000بر همين اساس ماهانه مبلغ . شود

  

  

  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 فنيعباس ـ  

 مدير كل حوزه رياست      ـ احمد يوسفيان داراني


