
  

 

 

 دانشگاه محقق اردبييل ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهایي کمیتهصورت جلسه

 

با حضـور   ۲۶/۱۲/۹۳در روز چهار شـنبه مورخ  ۱۳۹۳ي نظام پذیرش و بررسـی پیشـنهادهای دانشـگاه در سـال ي کمیتهجلسـه

 امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :

دانـشجویی به ـصورت ی ـسیـستم دریافت ـش�ره"  با عنوان  فیروز پیرنیا ، عـسگر رـضایی و علی مختاریمـشرتک آقایان پیـشنهاد  .۱

امتیاز) مورد تـصویب قرار گرفت و مقرر ـشد موـضوع برای تعیین نوع و میزان  ۴۵گردید و با کـسب امتیاز الزم( بررـسی "آنالین

 دانشگاه ارجاع گردد. هیات اجرایی منابع انسانیپاداش به 

رتک آقایان  .۲ نهاد مـش ایی و علی مختاریپیـش گر رـض تم ثبت  با عنوان  فیروز پیرنیا ، عـس یـس تانی""ـس  مطرح نام  آنالین ترم تابـس

  ی دانـشجوییـسیـستم دریافت ـش�رهبردگان در خـصوص عنایت به هم پوـشانی پیـشنهاد مذکور با پیـشناد مـشرتک نامگردید و با 

 .به صورت آنالین بررسی و امتیازدهی نگردید

ایجاد درگاه اینرتنتی در وصــول و ســاماندهی درآمدهای  " با عنوان  اســد نوروزی و محمود آقاجانیپیشــنهاد مشــرتک آقایان  .۳

امتیاز) مورد تصویب   ۵۵گردید و با کسب امتیاز الزم( بررسی "عمومی دانـشگاه به غیر از ـسلف رسویس و ـشهریه دانشجویان

 انسانی دانشگاه ارجاع گردد.قرار گرفت و مقرر شد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش به هیات اجرایی منابع 

پردازان  و فناوری ویژه ایدههای علمی های آموزشی و ه�یشها و کارگاهبرگزاری دوره"  با عنوان  بهزاد مجیدیپیشنهاد آقای   .۱

پیشــنهادات  ارزیابی نظام  فرم  ۷و  ۶، ۵ردیف وتوئی گردید و با عنایت به عدم کســب امتیاز الزم از شــاخص های  بررســی "

 .، مورد تصویب قرارنگرفتدانشگاه

 بررـسی "  ی اـستفاده از وـسایل آنآموزش آـشنایی با محیط آزمایـشگاه و نحوه "   با عنوان غالمرـضا پوررحیمیپیـشنهاد آقای  .۲

پیشــنهادات دانشــگاه،  فرم ارزیابی نظام  ۷و  ۶، ۵گردید و با عنایت به عدم کســب امتیاز الزم از شــاخص های وتوئی ردیف 

 مورد تصویب قرارنگرفت.

عنایت به این که گردید و با  بررسـی "اسـتفاده بیشـرت از تسـهیالت صـندوق رفاه  "با عنوان  میرمحمود کاظمی آقایپیشـنهاد  .۳

میم گیری گاه مطرح و تـص انی دانـش اماندهی منابع انـس نهاد مذکور قبال در کارگروه ـس وع پیـش ده  موـض ت؛ مورد ـش ویب  اـس تـص

 قرارنگرفت.

 

 اعضاي جلسه  

 کارگروه و رئيس  اداری و مالیمعاون    علی عبادیدکرت  .۱

 و عضو کمیته                دانشگاه برنامه، بودجه وتشکیالتمدیر     محسن عبدی .۲

 مدیر اداری و عضو کمیته                                     بهنام رسوری .۳

 و دبیر کارگروهوری اداری و بهرهت، تحولرئیس گروه تشکیال                 حجت اصنافی .۴
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