
  دانشگاه ي هيأت رييسه 1/10/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياست محترم دانشگاه تشكيل جلسه داده و پـس   1/10/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

 000/000/000/4قرر شد مبلغ م) 2ساختمان آموزشي بلوك (علوم انساني  ي دانشكده ي عمليات پروژه ي با توجه به ادامه) 1

مين أصورت تنخواه موقت در اختيار معاونت اداري و مالي براي ت هي با ريال از محل مازاد اعتبارات هزينه) چهار ميليارد(

  .هاي مربوط قرار گيرد هزينه

خارجي موفـق بـه اخـذ     هاي داخلي وت علمي دانشگاه محقق اردبيلي كه در مجامع و همايشأاعضاي هي، 1393از ابتداي سال ) 2

ميليـون   5هـاي داخلـي مبلـغ    شوند، ضمن تقدير، براي همايشجايزه، گرنت، كسب عنوان مقاله برتر و افتخاراتي نظير اين نائل مي

ميليون ريال كارت هديه به ذينفعان با تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه از محـل اعتبـار    10هاي خارجي مبلغ ريال و براي همايش

  .ت علمي اعطا گرددأو هيپژوهشي عض

و با ت علميĤن گروه أاز بين اعضاي هي با برگزاري انتخاباتهاي آموزشي، استاد مشاور پژوهشي  مقرر گرديد براي هر يك از گروه) 3

معاون پژوهشي و ييد أبا ت سال تحصيليامتياز علمي اجرايي براي يك . انتخاب گرددحكم معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه 

الزحمه در قالب ريال به عنوان حق )دوميليون( 000/000/2مربوطه، يك امتياز خواهد بود و مبلغ  ي دانشكدهت تكميلي تحصيال

  .  كارت هديه و در پايان سال به اساتيد مشاور پژوهشي اعطا خواهد شد

و خارج از كشور المللي داخل بين هاي معتبر ملي ومنظور افزايش مشاركت دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه در همايشبه) 4

  :مقرر گرديد

هاي اياب و هاي ثبت نام، هزينهعالوه بر هزينههاي داخلي مقرر گرديد  هاي شركت در همايشينهزپرداخت هدر خصوص ) الف

اعتبارات  اياب و ذهاب از محلو ثبت نام هاي  الزم بذكر است هزينه. ذهاب براي نقاط مختلف كشور به شرح زير پرداخت گردد

   .معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه پرداخت خواهد شد

  هاي اياب ومجموع هزينه  محل اعزام

  .گيرداي تعلق نميهزينه  شهر اردبيل - داخل استان

  ريال 500,000/-  به غير از شهر اردبيل - داخل استان

  ريال 1,000,000/-  شرقي و زنجاناستانهاي همجوار شامل گيالن، آذربايجان

  ريال 1,500,000/-  كيلومتر تا محل كار كارمند 550هاي با فاصله كمتر از استان

  ريال 2,000,000/-  هاساير استان

  .باشد هاي مندرج در جدول فوق مي درصد هزينه 80ارشد به ميزان  ي شركت دانشجويان كارشناسي هزينه. تبصره

لمللي خارجي از محل اعتبار پژوهشي استاد ا هاي بين هاي شركت در همايش مين هزينهأدر صورت موافقت استاد راهنما با ت) ب

 ي هزينه. ها شركت نمايد ي مراحل اداري و تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه در اين همايشطتواند پس از  راهنما، دانشجو مي

ست و سوم از اولين نشست عادي هاي مصوب دستور بي درصد هزينه 70اختصاص يافته جهت شركت اين دانشجويان به ميزان 

  .باشد أت امناي دانشگاه محقق اردبيلي ميچهارم هي ي دوره

مقرر گرديد در روز ) ي دانشگاه هيأت رييسه 24/6/1393ي مورخ  جلسه صورت 3موضوع بند ( 20×20در راستاي اجراي طرح ) 5

هاي واليت  و افراد منتخب اين طرح در سالن همايشاي با حضور مديران دانشگاه، مقامات استان  جشنواره 1393بهمن ماه  20



هشتصد ميليون ريال از محل متمركز در اختيار رييس ( 000/000/800جهت تجليل از اين افراد حداكثر به ميزان . برگزار گردد

خصات افراد همچنين مقرر گرديد در مراسم تجليل عالوه بر اهداي لوح تقدير نفيس و كتابچه مش. يابد ص مياختصادانشگاه 

  .برگزيده، از اين افراد با ناهار پذيرايي شود

عنوان عضو هيأت  هاي علمي ايراني مقيم خارج از كشور به هاي علمي شاخص خارجي يا يا شخصيت استفاده از شخصيت) 7

بدون (هاي دكتري  رساله ها و نامه ها و استاد راهنما يا مشاور پايان ي علمي و برگزار كننده همايش ي مجالت، عضو كميته تحريريه

  .با رعايت ضوابط و اخذ مجوزهاي الزم با هماهنگي مديريت حراست دانشگاه بالمانع است) ي اياب و ذهاب پرداخت هزينه

ي  ي هيأت رييسه را در جلسه 1394هاي كلي خود براي سال  ي رياست دانشگاه هزينه مقرر گرديد معاونين و مديركل حوزه) 9

  .ارائه نمايند 22/10/1393مورخ 

  

  

  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 مالي اداري ومعاون                                      علي عباديـ  

  دانشگاهمعاون دانشجويي           ولي رسوليـ 

  معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه        اصل عباس فنيـ  

 مدير كل حوزه رياست      ـ احمد يوسفيان داراني


