
  دانشگاه ي هيأت رييسه 29/10/1393ي مورخ  جلسه صورت
  

در اتاق رياسـت محتـرم دانشـگاه تشـكيل جلسـه داده و       29/10/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

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

هاي تصويب شدهمقرر گرديد هاي دكتري و پروپوزالهاي كارشناسي ارشد و رسالهنامهجهت مستندسازي پايان) 1

يد براي خر. هااقدام الزم را انجام دهد ها و رساله نامه پايان ي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه نسبت به خريد سامانه

  .يابد اختصاص مي) سيصد ميليون ريال( 000/000/300ها تا مبلغ  ها و رساله نامه نه و تكميل اطالعات پايانساما

فارسي و انگليسـي   ي هاي دكتري كه در دونسخههاي كارشناسي ارشد و رسالهنامهانگليسي پايان ي مقرر گرديد نسخه) 2

  .صورت كتاب الكترونيكي منتشر شوند هبشوند توسط معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه  ارائه مي

، افراد منتخب 20×20طرح  ي هاي دانشگاه، شوراي كارمندان و كميته هاي انجام شده توسط معاونت براساس ارزيابي) 4

  .اين طرح به شرح پيوست انتخاب شدند

شرح پيوست مورد  به) اعم از اعضاي هيأت علمي و مدرسين مدعو(التدريس مدرسين  پرداخت حق ي نامه شيوه) 5

  .تصويب قرار گرفت

فناوري كشاورزي و منابع طبيعي، با توجه به  ي رييس دانشكده 27/10/1393مورخ  2233 ي شماره ي براساس نامه) 6

عنوان  هبا ابالغ رييس وقت اين دانشكده ب 3/8/1393الي  28/12/1392اينكه آقاي دكتر غالمحسين شاهقلي از تاريخ 

امتياز اجرايي ) سه( 3اند مقرر گرديد  كار بوده هاي كشاورزي و مكانيزاسيون مشغول به ك ماشينسرپرست گروه مكاني

  .لحاظ گردد

ول آزمايشگاه مركزي ؤي استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه مقرر گرديد به مس نامه آيين 59ي  براساس ماده) 7

  .مديريت تعلق گيرددرصد حق مديريت رييس دانشگاه حق ) سي( 30دانشگاه به ميزان 

ي استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه مقرر گرديد به رييس اداره حمايت و پشتيباني  نامه آيين 59ي  براساس ماده) 8

  .درصد حق مديريت رييس دانشگاه حق مديريت تعلق گيرد) سي( 30امور پژوهشي به ميزان 

لمي دانشگاه مقرر گرديد به سرپرست دفتر توسعه فرهنگي ي استخدامي اعضاي هيأت ع نامه آيين 59ي  براساس ماده) 9

  .درصد حق مديريت رييس دانشگاه از محل حارج از شمول حق مديريت تعلق گيرد) سي( 30آذربايجان به ميزان 

ت امناي دانشگاه مقرر أت علمي مصوب هيأاستخدامي اعضاي هي ي نامه آيين 2 ي پيوست شماره 3 ي بر اساس ماده) 10

پيوست  4 ي براساس ماده. اقدامات الزم جهت تعيين درصد سختي شرايط محيط كار در دانشگاه انجام شودگرديد 

سختي شرايط محيط كار اعضاي هيات علمي با تركيب معاون اداري و مالي،  ي العاده فوق ي مذكور مقرر گرديد كميته

ساي ؤر ي مدير برنامه، بودجه و تشكيالت، نمايندهت امناي دانشگاه، مدير امور اداري، أكميسيون دائمي هي ي نماينده

شوراي دانشگاه و مدير نظارت و ارزيابي دانشگاه درصد سختي شرايط محيط كار را متناسب با  ي ها، نماينده دانشكده

  .ت علمي دانشگاه تعيين نمايندأدرجات تعيين شده در جدول ضميمه پيوست مذكور براي هر يك از اعضاي هي

  :علوم رياضي ي رييس دانشكده 28/10/1393مورخ  93/د/833/14 ي شماره ي نامه بر اساس) 11

التدريس همكاران و  هاي ثبت نام اعضا، پرداخت حق ريال بابت هزينه 000/000/95 مقرر گرديد مبلغ) الف

گروه هاي الزم با رييس  همچنين مقرر گرديد هماهنگي. هاي اياب و ذهاب به اين منظور اختصاص يابد هزينه

  .استعدادهاي درخشان دانشگاه در اين خصوص انجام پذيرد



عمل  هشود اقدام الزم را جهت عضويت حقيقي دانشگاه در انجمن رياضي ايران ب به اين دانشكده اجازه داده مي) ب

  .آورد

رييس مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه به معاونت اداري و مالي  93/د/254/23 ي شماره ي بر اساس نامه) 12

هاي الزم جهت جايگزين نمودن تسهيالت بانكي با تسهيالت اعطايي از طرف  شود رايزني موريت داده ميأدانشگاه م

  .هاي مستقر در مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه را انجام دهد دانشگاه به شركت

رييس مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه مطرح شد و مقرر گرديد براي  93/د/253/23 ي شماره ي هنام) 13

باشند به جاي ضمانت بانكي، گواهي كسر  ت علمي دانشگاه محقق اردبيلي ميهايي كه موسس آنها اعضاي هيأ شركت

  .حقوق اخذ گردد

يكصد و پنجاه ( 000/000/150ت امناي دانشگاه، مقرر شد مبلغ أهي 6/5/1387براساس دستور شانزدهم مورخ ) 14

 ي توان مالي جهت پرداخت هزينه ريال از محل درآمد اختصاصي دانشگاه بابت كمك به دانشجويان كم) ميليون

  .الحسنه دانشجويي پرداخت شود شهريه و خوابگاه به حساب صندوق قرض

 000/000/200/1سازي مقرر گرديد مبلغ  د و كمبود اعتبارات محوطهباتوجه به ضرورت ديواركشي محوطه مركز رش) 15

  .رياالز محل درآمدهاي اختصاصي دانشگاه به اين موضوع اختصاص يابد) يك ميليارد و دويست ميليون(

، گزارش معاون اداري و مالي دانشگاه در خصوص اقدامات 22/10/1393مورخ  ي جلسه صورت 11در راستاي بند ) 16

زراعي -برداري از مزارع باغيده براي هماهنگي و اتخاذ تصميم به منظور هموارسازي اقدامات بهبود بهرهانجام ش

مغان ارائه شد و مقرر گرديد ضمن قدرداني از كارشناسان شركت كننده درجلسه،از محل خارج از شمول  ي دانشكده

  .ريالي اهدا گردد) يك ميليون( 000/000/1 كارت هديه

كشاورزي و منابع طبيعي مغان جهت انتقال  ي ت علمي دانشكدهأآقاي دكتر محمدرضا نيكپور، عضو هيدرخواست ) 19

ح شد و با توجه به موافقت رييس دانشكده فناوري كشاورزي و منابع رفناوري كشاورزي و منابع طبيعي مط ي به دانشكده

صورت  هي ايشان در دانشكده كشاورزي مغان بكار ي مرتبط با زمينه ي رشته نطبيعي، مقرر گرديد تا زمان داير شد

  .فناوري كشاورزي و منابع طبيعي خدمت نمايند ي مور در دانشكدهأم

  

  

  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

 


