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 تاریخ

 شماره     

                                      صورتجلسه شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه 

  دستور جلسه: 

   استماع گزارش معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در مورد آموزش مجازی و روند اجرای آن در دانشگاه 

  در خصوص افزايش   ادبیات و علوم انسانیدانشكده و   پژوهشی و فناوریمعاونت استماع گزارش اقدامات انجام گرفته در حوزه

 درآمدهای اختصاصی دانشگاه و صرفه جويی در مصرف هزينه ها 

  ارائه گزارش مربوط به حق التدريس توسط مدير محترم برنامه، بودجه و تشکیالت 

 )بررسی تکمیل اطالعات سامانه مديريت عملکرد وزارت علوم )تسما 

 ساير موارد 

 61ساعت خاتمه:   66:12ساعت شروع:            61/20/99:    شنبه          مورخ سهزمان: روز:  ان: اتاق شورای دانشگاه    مک

 نفر 12اعضای حاضر :  

 تصمیمات جلسه:

جلسه با حضور اعضاء شورا به شرح زیر تشكیل شد و مقرر شد :

مرکز بهداشت دانشگاه مراجعه با توجه به شیوع بیماری کرونا، کارکنان دارای عالئم اين بیماری برای معاينات اولیه به  -6

 فرمايند.

در راستای صرفه جويی در مصرف منابع، حتی االمکان تبلیغات و اطالع رسانی های مربوط به برگزاری همايش ها و  -0

 نمايشگاهها  در فضای مجازی صورت گیرد و از صرف هزينه های اضافی مانند طراحی بنر و چاپ عکس و ...خودداری شود. 

معاونت محترم آموزشی  یحوزههماهنگی الزم بین  مقرر شد دانشگاه، های مجازیی آموزشتوسعه ای کیفیتبه منظور ارتق -1

 و تحصیالت تکمیلی و نیز مديريت محترم فناوری اطالعات و ارتباطات صورت پذيرد. 

 گزاری کارگاه آموزشیالزم برای بر مقرر گرديد اقدام، برخطهیأت علمی با برگزاری سمینار  محترم برای آشنايی اعضای -4

 صورت پذيرد.  پژوهشی و فناوری دانشگاهمعاونت محترم   توسط (webinar) وبینار

ط توس آزمايشگاه بتن و آزمايشگاه خاک ايجاد آزمايشگاه مرجع عسل،با توجه به اهمیت موضوع، مقرر شد اقدام الزم برای  -5

 . جلسه آتی گزارش شوددانشگاه بعمل آمده و در معاونت محترم پژوهشی و فناوری 

 پشت صفحه                          



رهنمودهايی برای ارتقای تشکیل  ضمن ارائه ارايه شد و 99الی  91های التدريس دانشگاه در بین سالهای حقگزارش هزينه -1

با  هامحترم دانشکدهو با تعداد دانشجوی کم، مقرر شد روسای ها دغام و يا تجمیع دروس مشابه رشتهاز جمله اها کالس

  .اقدام الزم را در اين خصوص بعمل آورندهماهنگی معاونت محترم  آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

ويی جی ادبیات و علوم انسانی در راستای صرفهدانشکده محترم و فناوری دانشگاه و رئیس پژوهش محترم گزارش معاونت -7

اداری و مالی دانشگاه  محترم ی آتی معاونارايه شد و مقرر شد در جلسه ها و افزايش درآمدهای اختصاصی دانشگاهدر هزينه

 ی فنی و مهندسی گزارش در همین زمینه ارايه نمايند.دانشکدهرئیس محترم و 

 

 دکتر عزيز حبیبی ينگجه)رئیس دانشگاه و رئیس شورای راهبری توسعه مديريت(

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای عبداله حسنی)مسئول نهاد مقام معظم 

 رهبری(   

و دبیر شورا (معاون اداری و مالی ) دکتر اردوان قربانی   

 دکتر عباس فنی اصل)معاون فرهنگی و اجتماعی(   

 دکتر معرفت سیاه کوهیان )معاون فرهنگی و دانشجويی(

 (  حصیالت تکمیلیو ت معاون آموزشی) ترحم مصریدکتر 

دکتر ابوالفضل بضاعت پور)معاون پژوهشی و فناوری(  

 دکتر علی اصغری )رئیس حوزه رياست و روابط عمومی(   

)غايب(  (  مسئول بسیج اساتید  ) دکتر اسماعیل گلی  

(  دکتر شهرام جمالی ) مدير فناوری اطالعات و ارتباطات   

  

نظارت،ارزيابی و تضمین  کیفیت(دکتر فرزاد میرزائی)مدير    

 

 دکتر محمد نريمانی)رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی(   

 

 دکتر داود سیف زاده )رئیس دانشکده علوم(    

 

 

 دکتر امین قلی زاد )رئیس دانشکده فنی و مهندسی(  

  

دکتر اکبر قويدل )رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی(

زاده)رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی(دکتر محمد حسن   

    دکتر ياشار عزيزيان)رئیس دانشکده فناوری های نوين نمین(   )غايب(    

)رئیس دانشکده کشاورزی مشگین شهر(  مارالیان  حبیبدکتر  

)غايب()رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان(اصغر عبادیدکتر   

سازمان مديريت و برنامه ريزی در شورا (سعیداله حسین پور )نماينده   

(مدير برنامه، بودجه و تشکیالت)محسن عبدی   

( اداری امور مدير )بهنام سروری     

(   مالیامور مدير )بهزاد قربانی دکتر   

)غايب(  (وری بهره و ريیس گروه تشکیالت،تحول اداری)جت اصنافیح  

اه( مهران باقالچی ) نماينده شورای کارمندان دانشگ  

(شورای راهبری توسعه مديريتمسئول دبیرخانه  ) طاهر حسین زاده  


