
  دانشگاه ي هيأت رييسه 22/10/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياسـت محتـرم دانشـگاه تشـكيل جلسـه داده و       22/10/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

به اعضاي هيأت علمي دانشگاه در جلسه مورخه  )Grant(دستورالعمل اجرايي بازنگري شده تخصيص اعتبار پژوهشي ) 1

شوراي پژوهشي دانشگاه مورد بررسي قرارگرفت و مقرر گرديد جهت تصويب نهايي به شوراي دانشگاه ارجاع  21/10/1393

  .داده شود

استاديار و باالتر مطرح و مقرر شد اعضـاي هيـأت    ي اي هيأت علمي مرتبهموضوع ضرورت تدريس دروس كارشناسي توسط اعض) 2

واحـد از دروس   2حداقل استادي  ي مرتبهبا واحد و  3ي حداقل دانشيار ي مرتبهبا واحد،  4حداقل  ياستاديار ي مرتبه باعلمي 

  .ظفي تدريس نمايندوعنوان واحد م مربوط را به ي كارشناسي رشته ي دوره

تحصيل دو نفر از اعضاي  ي ديركل بورس و اعزام دانشجويان خارج وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص ادامهم ي نامه) 3

ي مربيان مطرح و  سازه با استفاده از سهميه - مهندسي عمران ي هيأت علمي دانشگاه آزاداسالمي در مقطع دكتري رشته

مذكور جهت پذيرش دانشجو در مقطع دكتري  ي هاي رشته گرايش در هيچ يك از 94-95توجه به اينكه براي سال تحصيلي با

تحصيل  ي بردگان فقط به شرط ادامه از سوي دانشكده اعالم نياز نشده است و با توجه به موافقت قبلي دانشگاه، با پذيرش نام

  .مهندسي عمران موافقت به عمل آمد ي در گرايش زلزله رشته

 7بند ها به دانشگاه مطرح و مقرر شد مطابق  دانشجويان متقاضي ميهمان از ساير دانشگاه ي موضوع تخفيف در پرداخت شهريه) 4

  .يسه عمل شوديهيأت ر 7/8/93مورخ ي  جلسه صورت

شود ساالنه  موريت داده ميأهاي علمي به معاونت پژوهشي و فناوري م هاي جهادي و بسيجي در صحنه در جهت تقويت فعاليت) 5

اين  دفاعي هاي پژوهشي را در همكاري و تعامل با بسيج دانشجويي صرف پروژه ريال) صد ميليونسي( 000/000/300مبلغ 

. هاي ارائه شده توسط اين نهاد با تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه قابل اجرا خواهند بود الزم به ذكر است كه طرح. نهاد كند

ييد رييس دانشگاه أكده به پيشنهاد رييس بسيج دانشجويي و تت علمي هر دانشأدر همين راستا مقرر گرديد يكي از اعضاي هي

  .هاي پژوهشي را برعهده گيرد مراحل طرح ي وليت راهنمايي و مشاوره دانشجويان در كليهؤعنوان استاد راهنماي بسيجي مس هب

ر آموزشي و پژوهشي ي استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه مقرر گرديد به سرپرست امو نامه آيين 59ي  براساس ماده) 6

  .درصد حق مديريت رييس دانشگاه حق مديريت تعلق گيرد) بيست(20كشاورزي مشكين شهر به ميزان  ي دانشكده

ي استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه مقرر گرديد به سرپرست امور اداري و دانشجويي  نامه آيين 59ي  براساس ماده) 7

  .درصد حق مديريت رييس دانشگاه حق مديريت تعلق گيرد) بيست( 20ن شهر به ميزا كشاورزي مشكين ي دانشكده

وليت به ؤعنوان حق مس هباز محل خارج از شمول ريال ) سه ميليون و هشتصد هزار( 000/800/3مقرر گرديد ماهانه مبلغ ) 9

  .روابط عمومي دانشگاه پرداخت گردد ي سرپرست اداره

هاي اقماري با هماهنگي معاونت فرهنگي و  كشاورزي مشگين شهر مقرر گرديد دانشكده ي به پيشنهاد سرپرست دانشكده) 10

ها  مصوبات شوراي فرهنگي اين دانشكده .ها اقدام نمايند اجتماعي دانشگاه نسبت به تشكيل شوراي فرهنگي در اين دانشكده

  .پس از تاييد معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه قابل اجرا خواهد بود

كشاورزي مغان پس از طي تشريفات قانوني و برآورد اوليه توسط مرجع  ي باغ ميوه دانشكده ي احياي پروژهرر گرديد مق) 11

مين بودجه از طرف مديريت أمغان و معاون اداري و مالي و ت و منابع طبيعي كشاورزي ي دانشكدهرييس ربط با همكاري  ذي

مدير حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات دانشگاه اين پروژه را  .اگذار شودبودجه و تشكيالت از طريق مناقصه به پيمانكار و

  .نظارت خواهند كرد



ت علمي كه در أهاي دانشجويان و اعضاي هي نامه به منظور ايجاد نظم بيشتر و كنترل فرآيند نظرسنجي و تكميل پرسش) 13

باشند مقرر گرديد اين افراد پس از اخذ مجوزهاي الزم از معاون  مي هاي پژوهشي ها و طرح ها، رساله نامه ها، پايان راستاي پروژه

  .هاي خود اقدام نمايند نامه پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده نسبت به توزيع پرسش

هاي عمراني دانشگاه در خصوص تعمير و  مدير امور فني و نظارت بر طرح 17/10/1393مورخ  93/د/6908/10 ي شماره ي نامه) 15

  .يز سالن همايش بصيرت دانشگاه مطرح شد و مقرر گرديد تعميرات كلي در اين سالن اجرا شودتجه

 :شود به شرح زير اصالح مي 17/9/1393مورخ  ي جلسه صورت 4بند ) 16

هاي آموزشي،  موفق به دريافت تقديرنامه در زمينه 1/7/1393موضوع تشويق اعضاي هيأت علمي يا كارمندان دانشگاه كه از 

شوند مطرح شد و مقرر گرديد با تصويب شوراي پژوهشي، شوراي  پژوهشي و فرهنگي از رييس جمهور و يا وزرا شده يا مي

  .ي تا مبلغ ده ميليون ريال به اين همكاران اهدا شود آموزشي يا شوراي فرهنگي دانشگاه كارت هديه

 000/000/300شاورزي مطرح شد و مقرر گرديد مبلغ ك ي رييس دانشكده 10/10/1393د مورخ /812/15 ي شماره ي نامه) 17

فيزيولوژي و اصالح دام و  ي اندازي آزمايشگاه براي رشته جهت راهريال از محل مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ) سيصد ميليون(

  .اندازي اتاقك كشت اختصاص يابد راه

  

  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

 


