
  دانشگاه ي هيأت رييسه 8/10/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

اتاق رياست محترم دانشگاه تشكيل جلسه داده و پـس  در  8/10/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

ها مقرر شد در هر دانشكده يك نفر از هاي الزم جهت ايجاد محيط معنوي و با نشاط در دانشكده به منظور فراهم نمودن زمينه) 1

براي هر سال فعاليت . شوندانتخاب  با شرح وظايف پيوست توسط معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاهفرهنگيعنوان مشاور  اساتيد به

  .يابدمي امتياز فرهنگي اختصاص اين افراد يك 

اندازي پارك علم و فناوري استان اردبيل مبني بر تشويق آقايان مهدي قاسمي و بهـزاد مجيـدي مطـرح و     ول راهؤدرخواست مس) 2

  .اهدا گرددريال ) پنج ميليون( 5.000.000بردگان كارت هديه به مبلغ  يد ضمن اهداي لوح تقدير با درج در پرونده به ناممقرر گرد

 دانشگاه به منظور جلوگيري از اتالف هزينه و موادغذايي در غذاخوري دانشگاه، مقرر گرديد در صورت تشخيص معاون دانشجويي) 3

عنوان جريمه از  ريال به 10000نمايند، مبلغ  وسط دانشجويان كه جهت دريافت آن مراجعه نميازاي هر پرس غذاي رزرو شده ت به

  .اعتبار ايشان در اتوماسيون تغذيه كسر شود

هاي زبان انگليسي آكادمي زبان  بر تخفيف شهريه كالس پزشكي اردبيل مبني ي داروسازي دانشگاه علوم درخواست رييس دانشكده) 4

ها از طرف آن دانشكده اعالم شده  كنان آن دانشكده مطرح شد و با توجه به اينكه تأمين فضاي برگزاري كالسدانشگاه براي كار

  .كنندگان اعمال شود است مقرر گرديد تخفيف ده درصدي براي شركت

معاون اداري   07/10/93مورخ  6567ي  ي شمارهنامهي دانشگاه،  هيأت رييسه 3/9/1393ي مورخ  جلسه صورت 12عطف به بند ) 5

مورخ  1460ي به شماره(پيوست آن  ي جلسه ي كتابخانه مركزي دانشگاه مطرح شد و مفاد صورتو مالي در خصوص پروژه

  .جلسه با پيمانكار رفتار شود ييد قرار گرفت و مقرر شد برابر مفاد آن صورتأمورد ت )06/10/93

مقررشد حداكثر دو ميليارد  منظور تسريع در اتمام پروژه مالي و معامالتي دانشگاه و به ي نامه آيين 13ي  ماده 2در راستاي تبصره ) 6

صورت تنخواه موقت از حساب سپرده در اختيار معاونت اداري و مالي قرار گيرد تا جهت خريد مصالح و تجهيزات مورد نياز  ريال به

بانكي به حساب مشترك كارفرما و پيمانكار واريز و با درخواست  ي هنام پروژه ساختمان مركز رشد و فناوري دانشگاه با اخذ ضمانت

  .پيمانكاردر وجه فروشنده پرداخت و حداكثر تا پايان تيرماه تسويه گردد

  

  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  

 رياستمدير كل حوزه       ـ احمد يوسفيان داراني


