
  دانشگاه ي هيأت رييسه 24/9/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياست محترم دانشگاه تشكيل جلسه داده و پـس   24/9/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

هاي هفته پژوهش و فناوري دانشگاه، عالوه بر اهداي لوح تقدير با كننده در برنامه مقرر گرديد براي كارمندان مشاركت) 1

پژوهشي و فناوري ييد معاون أريال با تشخيص و ت) پنجاه ميليون( 000/000/50امضاي رييس دانشگاه، تا سقف 

  .دانشگاه در نظر گرفته شود

مدير برنامه، بودجه و تشكيالت دانشگاه مقرر  5/9/1393مورخ  93/د/5679و  93/د/5679 ي هاي شماره بر اساس نامه) 2

  :گرديد

هاي علمي و  پشتيباني امور پژوهشي و همايش ي اداره«به » حمايت و پشتيباني امور پژوهشي ي اداره«) الف

ت رييسه أهي 20/7/1393مورخ  ي جلسه صورت 9بر همين اساس بند . تغيير نام يابد» هاي تخصصي هكارگا

 .گردد دانشگاه لغو مي

پشتيباني امور پژوهشي و  ي درصد حق مديريت رييس دانشگاه حق مديريت به رييس اداره 30به ميزان   ) ب

مورخ  ي جلسه صورت 10 برهمين اساس بند. هاي تخصصي تعلق گيرد هاي علمي و كارگاه همايش

 .گردد لغو مي 26/8/1393

از زيرمجموعه مديريت فناوري اطالعات و ارتباطـات دانشـگاه حـذف و بـه     » گروه توسعه فناوري ارتباطات«  ) ج

 .زير مجموعه مديريت امور پژوهشي ايجاد گردد» آزمايشگاه مركزي«جاي آن 

 .تغيير نام يابد» عات و ارتباطاتگروه توسعه فناوري اطال«به » گروه توسعه فناوري اطالعات«  ) د

  .گردد ت اجرايي دانشگاه ارجاع ميأاين موضوع جهت تصويب نهايي به هي

يات و تصويب نهايي به شوراي آموزشي يانتقال دانشجويان خارج به داخل مطرح و جهت بررسي جز ي فرآيند نحوه) 4

  .دانشگاه ارجاع شد

هاي مديريت شامل  ت علمي داراي پستأاعضاي هي 1393- 94تحصيلي سال دوم سال  مقرر گرديد از ابتداي نيم) 5

ها  دانشكدهسا و معاونين ؤهاي دانشگاه و ر رياست و معاونت ي حوزه ي رييس و معاونين دانشگاه، مديران زير مجموعه

تدريس  ي بعد از ظهر روزهاي شنبه تا چهارشنبه در دفتر كار خود حاضر باشند و برنامه 16صبح تا  10بين ساعات 

  .زماني فوق تنظيم گردد ي آنها در خارج از بازه

يسه دانشگاه، گزينش دانشجويان دكتري جهت انجام كار يت رأهي 30/4/1393مورخ  ي جلسه صورت 8در اجراي بند ) 8

الزم به . گردد ها يا معاونين دانشگاه تفويض مي هاي دانشگاه به شوراي دانشكده ها يا حوزه معاونت دكتري در دانشكده

 3ها  نفر و براي ساير حوزه 8معاونت پژوهشي و فناوري  ي كار دانشجويان دكتري براي حوزه ي ذكر است كه سهميه

  .قابل پرداخت خواهد بود هاي مربوطه و معاونت اين دانشجويان از محل اعتبارات دانشكده ي الزحمه حق. باشد نفر مي

عنوان رابط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در  هد با دو مبلغ ديني بمقرر گرديد مساعدت الزم جهت عقد قراردا) 9

نماز، نقض  ي اين افراد عالوه بر اقامه. كشاورزي و منابع طبيعي مغان و پرديس دانشگاهي نمين انجام پذيرد ي دانشكده

ها را نيز  كنان اين دانشكدهاالت شرعي دانشجويان و كارؤگويي به س رابط براي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و پاسخ

قانون كار براي دو نفر به نهاد نمايندگي مقام معظم  ي برهمين اساس مقرر گرديد ماهانه معادل حقوق پايه. بر عهده دارند



هاي اياب و ذهاب مقرر گرديد ماهانه مبلغ  عالوه بر اين جهت جبران هزينه. درهبري در دانشگاه پرداخت گرد

  .كشاورزي و منابع طبيعي مغان در نظر گرفته شود ي ريال براي روحاني دانشكده) دوميليون( 000/000/2

رفاهي دانشجويان حساب كاربري -ها مقرر گرديد براي شوراي صنفي نگاري به منظور تسهيل امور اداري و نامه) 10

  .ايجاد شود» رفاهي دانشجويي –شوراي صنفي«اتوماسيون اداري با عنوان 

سال اول سال تحصيلي  افزايش رفاه دانشجويان و در جهت كمك به كيفيت آموزشي در ايام امتحانات نيمبه منظور ) 11

غذاخوري دانشگاه اقدام به تهيه غذاي دانشجويي  ي ، مقرر گرديد براي روزهاي پنجشنبه و جمعه نيز اداره94-1393

  .نمايد

هاي مربوط مقرر شد مبلغ  ان به دليل افزايش هزينهي خودگردها با توجه به كمبود منابع مالي براي خوابگاه) 12

صورت كمك بالعوض از محل اعتبارات دانشگاه در وجه معاونت  هريال ب) هفتصد و ده ميليون( 000/000/710

  .دانشجويي پرداخت شود

در سربرگ  شود مكاتبات علمي متعارف خود با خارج از دانشگاه را أت علمي دانشگاه اجازه داده ميبه اعضاي هي) 13

 ي عنوان نماينده هنامه به نحوي عنوان كنند كه ايشان ب ها انجام دهند مشروط بر اينكه سمت اصلي خود را ذيل دانشكده

  .دانشگاه تلقي نشوند

الزم به توضيح . شود ريال تعيين مي) پنجاه و پنج هزار( 000/55هر ساعت خدمات خودروهاي استيجاري  ي هزينه) 15

است كه در صورتي كه از خدمات خودرو در خارج از شعاع سي كيلومتري شهرستان اردبيل نياز باشد به ازاي هر كيلومتر 

  .ريال پرداخت خواهد شد)  سه هزار(000/3مبلغ ) از مبدا تا مقصد(مسافت 

ها و دفتر نهاد  هبري به شوراي مركزي تشكلهاي اسالمي و نهاد نمايندگي مقام معظم ر مقرر گرديد اموال تشكل) 16

ها و  هاي تشكل وليتؤصورت اماني تحويل داده شود و در صورت تغيير و تحول در مس هنمايندگي مقام معظم رهبري ب

اموال معرفي شود و معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه نظارت بر انتقال اموال را بر عهده  ي نهاد، مقام مجاز به اداره

  .د داشتخواه

فني و مهندسي در خصوص نقشه اصالح  ي رييس محترم دانشكده 23/9/93مورخ  93/د/947/17ي  شماره ي نامه) 18

شده ساختمان كارگاهي آن دانشكده مطرح و با توجه به تاييد نقشه مذكور از طرف رييس محترم دانشكده فني، 

  .ها مورد موافقت قرار گرفتاصالحات  نقشه

   



از  11و موافقت معاونت اداري و مالي دانشگاه ضمن لغو بند  23/09/93مورخ  765ي ي شمارهبه نامه با عنايت) 19

  ت رييسه دانشگاه مقرر گرديدأهي 03/06/93ي مورخ مصوبه

 .ي علوم انساني دانشگاه مشغول به فعاليت شوندآقاي حامد محرمي در دانشكده- الف

  .اداري و مالي دانشگاه مشغول به فعاليت شوندي معاونت خانم رقيه قولي در حوزه - ب

با شركت قادر نصب  6/7/87مورخ  8792در خصوص قرارداد شماره  24/9/93مورخ  1407 ي شماره ي جلسه صورت) 20

صورت جلسه  16فني مطرح شد و ضمن تاييد مفاد آن و با ابطال بند  ي موضوع احداث ساختمان و محوطه دانشكده

  .رييسه، مقرر شد صورتجلسه يادشده به پيمانكار ابالغ و برابر مفاد آن عمل شود تأهي 12/3/93مورخ 

  

  

  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


