
  دانشگاه ي هيأت رييسه 15/10/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياسـت محتـرم دانشـگاه تشـكيل جلسـه داده و       15/10/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

ي دانشگاه در خصوص تدريس دانشجويان دكتري  هيأت رييسه 17/6/1393ي مورخ  جلسه صورت 5در اجراي بند ) 1

واحد درس نظري كارداني و كارشناسي به دانشجويان دكتري ترم  5ي حداكثر  دانشگاه مقرر گرديد نسبت به ارائه

  .  سوم به بعد اقدام گردد

ي دانشگاه مقرر گرديـد پـس از ارزيـابي اسـاتيد مـدعو       هيأت رييسه 3/9/1393ي مورخ  جلسه صورت 3در اجراي بند ) 2

ي دانشگاه، نسبت بـه   ي ارزيابي تعيين شده در بند مذكور و تصويب ليست اساتيد مدعو در هيأت رييسه توسط كميته

  .اختصاص درس به اين اساتيد اقدام گردد

سرپرست آكادمي زبان مقرر گرديد در آن دسته از  9/10/93مورخ  93/د/6643/1ي  با توجه به پيشنهاد شماره) 3

باشند براي دانشجويان و كاركنان دانشگاه هاي آموزش زبان آكادمي كه مدرسين آنها اعضاي هيأت علمي نمي دوره

شود با تشخيص رياست هاي ديگر انجام ميمحقق اردبيلي و همچنين در مواردي كه ثبت نام گروهي از طرف دستگاه

  .درصد تخفيف اعمال گردد 20الي  10 آكادمي

ول اجرايي مسؤ(عبدي اي با تركيب آقايان محسن  راهبردي دانشگاه مقرر شد كميته ي به منظور تهيه و تدوين برنامه) 4

ت ألوفي و خسرو پرويزي تشكيل گردد و گزارش امور محوله را هر دو هفته يكبار به هيأ، حجت اصنافي، نقي م)طرح

  .مذكور تعيين گرديد ي ضمناً آقاي دكتر محمد باشكوه به عنوان مشاور علمي كميته. ه ارسال نماينددانشگا ي يسهير

گزارش معاون دانشجويي دانشگاه در خصوص مشكالت و معايب موجود در سلف سرويس دانشگاه ارائه شد و با ) 5

بارات متمركز تجهيزات جهت ريال از محل اعت) يك ميليارد و پانصد ميليون( 000/000/500/1اختصاص مبلغ 

هاي نظارتي در قسمت  تجهيز سلف سرويس به كانترهاي توزيع گرم، تجهيزات با كيفيت پخت و پز، نصب دوربين

همچنين مقرر گرديد معاونت . موافقت شدهاي دانشجويي  و خريد يخچال براي خوابگاهآشپزخانه و بخش توزيع 

  .اندازي رستوران آزاد در غذاخوري مهمانسراي دانشگاه اقدام نمايد راه رياست نسبت به ي دانشجويي با همكاري حوزه

هاي مختلف  ها و خدمات مركز مشاوره دانشجويي و افزايش تعداد شعبات اين مركز در بخش فعاليت ي منظور توسعه به) 6

استقرار مشاور اين ها در هر دانشكده جهت  ساي دانشكدهؤالمقدور محل مناسبي از طرف ر دانشگاه، مقرر شد حتي

  .مركز اختصاص داده شود

هاي دانشجويي و آموزشي و تحصيالت تكميلي اجازه  هاي پرداخت اينترنتي به معاونت منظور افزايش تعداد درگاه به) 7

داده شد با هماهنگي معاونت اداري و مالي دانشگاه ضمن افتتاح حساب نزد بانك ملت نسبت به ايجاد درگاه جديد 

  .ينداقدام نما

مطرح » چاپ و انتشار كتاب در دانشگاه محقق اردبيلي«شوراي پژوهشي دانشگاه،  7/10/1393براساس مصوبه مورخ ) 8

  .و به شرح پيوست مورد بازنگري و تصويب قرار گرفت

 Using appropriate Statistics for Regression in physical, chemical and biologicalدرخواست برگزاري كارگاه ) 9

weed control 93/د/4614/7 ي شماره ي توسط پروفسور استريبيگ از دانشگاه كپنهاگ دانمارك با عنايت به نامه 

علوم  ي شوراي پژوهشي دانشكده 18/8/1393 ي مورخ مدير محترم حراست دانشگاه و مصوبه 01/10/1393مورخه 



بليط رفت و برگشت پروفسور استريبيگ  ي هزينههمچنين مقرر گرديد . كشاورزي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

  .توسط معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه پرداخت گردد

  :دانشگاه به شرح زير اصالح گرديد ي يسهيت رأهي 28/7/1393مورخ  ي جلسه صورت 6بند ) 10

  :التدريس دروس نظري بر اساس جدول زير محاسبه شود مقرر گرديد حق«

  ميزان حق التدريس دانشجويانتعداد   نوع درس

  A≤60≥40  تخصصي، اصلي و اختياري و عمومي

  ».باشد تعداد واحد درس مورد نظر مي Bتعداد دانشجويان و  Aمالحظه 

  .قابل اجرا خواهد بود 1393-94سال اول سال تحصيلي  اين مصوبه از ابتداي نيم

هاي علمي و  ي پشتيباني امور پژوهشي و همايش اداره«و » ول آزمايشگاه مركزيؤمس«واحد موظف تدريس ) 11

  .هاي آموزشي تعيين گرديد معادل واحد موظف مديران گروه» هاي تخصصي كارگاه

  

  دانشگاه سرپرست        گودرز صادقيـ 

  دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه سرپرست        اله مدبر سيفـ  

  و تحصيالت تكميلي دانشگاه آموزشيمعاون         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

 


