
  

 

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای یکمیته  یصورت جلسه اولین 

 ۱۳۹۴اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 

هاولین   ال ي کمیتهجلـس گاه در ـس نهادهای دانـش ی پیـش در روز چهار   ۱۳۹۴ي نظام پذیرش و بررـس

 با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :  ۲۱/۱۱/۹۴شنبه مورخ 

ــد  .۱ ــاد بنــ ــتناد مفــ ــه اســ ــورت ۲بــ ــتخرج از صــ ــه مســ ــورخ جلســ ــیون  ۱۵/۱۰/۹۴ی مــ کمیســ

ــه ــودن کمیتـ ــال �ـ ــور فعـ ــه منظـ ــگاه، بـ ــول اداری دانشـ ــهتحـ ــر مجموعـ ــای زیـ ــیون هـ ی کمیسـ

ــگاه؛ پ ــنهادات دانشـ ــی پیشـ ــذیرش و بررسـ ــام پـ ــه نظـ ــن جملـ ــذکور مـ ــردد مـ ــی گـ ــنهاد مـ یشـ

ــره ــول اداری و بهــ ــناس تحــ ــوان کارشــ ــه عنــ ــر بــ ــک نفــ ــه یــ ــهکــ ــر مجموعــ ی وری در زیــ

 .مدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت ایجاد گردد./.  

ــامان .۲ ــور سـ ــه منظـ ــگاه بـ ــکیالت دانشـ ــه و تشـ ــه، بودجـ ــدیریت برنامـ ــه مـ ــد کـ ــرر شـ ــی مقـ دهـ

ــرم ــه نـ ــه تهیـ ــبت بـ ــنهادها نسـ ــی پیشـ ــذیرش و بررسـ ــام پـ ــوط نظـ ــزار مربـ ــی را افـ ــدام مقتضـ اقـ

 انجام دهد.

ــن .۳ ــه ایـ ــه بـ ــا توجـ ــال بـ ــه در سـ ــنهادها  ۱۳۹۴کـ ــی پیشـ ــذیرش و بررسـ ــام پـ ــه نظـ ــات کمیتـ جلسـ

برگــــزار نگردیــــده اســــت، امتیــــاز بنــــد مــــذکور در ارزشــــیابی اعضــــای غیــــر هیــــات علمــــی 

 دانشگاه لحاظ نگردد./.
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