
  

  

 ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه محقق اردبييلي کمیتهجلسهسومین صورت

  

پیـشنهادها،  نظام پذیرش و بررـسی ي محرتم کمیته ریاـست ۱۱/۱۰/۸۷مورخ  ۱۱۱۶۴ي ي ـش�رهنامهپ�و دعوت 

برای  ۱۵/۱۰/۸۷در تاريخ  ۱۳۸۷ي نظام پذیرش و بررـسی پیـشنهادهای دانـشگاه در ـسال ي کمیتهومین جلـسهـس 

اء كنندگان زیر تـشكيل   کمیته ی مذکور ی رـسیده به دبیرخانهبررـسی پیـشنهادهای  و تـصمی�تی  با حـضور امـض

 : به رشح ذیل اتخاذ گردید

ـشد برای پیـشنهاد آقای اـسداله نظرزاده قـصابی در مورد اـستفاده از نرم افزار (ـسیـستم) پیـشنهادهای دانـشگاه در ـسایت دانـشگاه مطرح و مقرر   ۱

از مراجع ذی ـصالح (مدیر امور فناوری دانـشگاه) اـستعالم الزم به عمل آید و نیز نام برده اطالعات جامع تر در خـصوص ی بررـسی بیـشرت کارـشناـس 

 . پیشنهادی را در اختیار کمیته قرار دهدم افزار نر 

پیـشنهادها و اجرای آن در چارچوب فرم ی کمیته  پیـشنهاد آقای اـسداله نظر زاده قـصابی در مورد اع�ل بندهای هفت گانه در منت آیین نامه  – ۲

 ارزیابی نظام پیشنهادهای دانشگاه تشخیص داده نشد.

در خصــوص رد  ۳۱/۵/۸۶مورخ  ۷۵۷۳ ی شــ�رهی مین صــورت جلســه و دّ  ۴مفاد بند  آقای فیروز نوروزی نیا  ۱۵/۷/۸۷مورخ   ی  در مورد نامه -۳

 مورد تائید قرار گرفت.پیشنهاد مذکور مجدداً 

دانـشکده ها مطرح و مقرر پیـشنهاد آقایان علی عبداللهی و نادر بهـشتی در مورد مکانیزه کردن رسویس دهی، عملیات و فعالیت ـسایت های   -۴

 دانشگاه استعالم گردد. )دانشکده فنی و مدیر امور فناوری شد که موضوع از مراجع ذی صالح( رئیس

صـی مطرح و مقرر شـد که در جلسـه صـی عاملین مالی و ایجاد کارگروه تخصـّ تخصـّ ی پیشـنهاد آقای بهزاد قربانی درآباد در مورد ایجاد کمیته  -۵

   موضوع توضیحات جامع تر را بیان �ایند. در خصوصتی نام برده شخصاً آ 

 اعضاي جلسه

 ي پیشنهادهامعاون پشتیبانی و حقوقی و رئيس کمیته   محمود باقري خ�آبادي .۱

 ه دانشگاه و دبیر کمیته  (غایب)سیدجالل سیدشنوا                                               مدیر طرح و برنام .۲

 مدیر امور اداری دانشگاه و عضو کمیته                   داود كيا�  .۳

 کارشناس و عضو کمیته     رسول عباسی تقی دیزج .۴
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