
  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای  یکمیته  یصورت جلسه هشتمین 

 ۱۳۹۶اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 

 شنبه مورخدو در روز  ۱۳۹۶ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال ي کمیتهجلسه هشتمین

 با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :  ۹۶/ ۲۴/۷

 

به بعد به   ۹۶های اضـافه کردن فرمهای اطالعات قبولین ورودی"  با عنوان  ھ نظرزاده قصـابیاسـدال  پیشـنھاد آقای .۱

مقرر شــد مورد تصــویب قرار گرفت و ) امتیاز ۴۷(گردید و با کســب امتیاز الزم بررســی"     سـیسـتم گلسـتان

 . موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

نھاد  .۲ یـستم الکترونیکی   مجھزکردن"  با عنوان  فریده صـالتی مومنخانم  پیـش باالبر درب ورودی دانـشگاه بھ ـس

گردید و با عنایت بھ عدم کسـب امتیاز الزم از شـاخص  بررسـی" و حذف ایسـتادن نگھبان ھا در بیرون درب

 . فرم ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت ۷و  ۶، ۵ھای وتوئی ردیف 

ــترک آقایان .۳ ــنھاد مش ــن جعفری  جعفر مجیدپور و  پیش دریافت تضــمین مناســب از برگزارکنندگان " با عنوان  حس

های فرهنگی و رفاهی مورد تصـویب قرار گرفت و ) امتیاز ۴۸(گردید و با کسـب امتیاز الزم بررسـی"     ه�یـش

 . مقرر شد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

پرداخت هزینه خوابگاههای "  با عنوانجعفر مجیدپور، علی مختاری و کاظم اســـدیپیشـــنھاد مشـــترک آقایان   .۴

گردید و با عنایت بھ عدم کسب امتیاز الزم از   بررسی"  خودگردان و هزینه میه�نان تابستانی به صورت اینرتنتی

 . پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفتفرم ارزیابی نظام  ۷و  ۶، ۵شاخص ھای وتوئی ردیف 

 

 

 

 اعضاي جلسه  

  کمیتهو رئيس  معاون اداری، مالی و مدیریت منابع  مهرداد محرم زاده  دکرت  �۱

 تشکیالت دانشگاه و عضو کمیته                مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

 مدیر اداری و عضو کمیته                                  بهنام رسوری     �۳

 کمیتهوری و دبیر اداری و بهره رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی .۴

 



  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای یکمیته  یصورت جلسه نهمین  

 ۱۳۹۶اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 

 در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال ي کمیتهجلسه نهمین

 با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :  ۹۶/ ۲۴/۸

 

ــھر اردبیل وجاده"  با عنوان احد اقبالی  آقایپیشـــنھاد  .۱ ــب تعدادی آگھی نما در ســـطح شـ ــالتی ھای نصـ مواصـ

ــتان ــاخص ھای وتوئی ردیف  بررســـی"  اسـ فرم   ۷و   ۶، ۵گردید و با عنایت بھ عدم کســـب امتیاز الزم از شـ

 . ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

ــنھاد آقای .۲ کاهش قدردتقراردادی انشــعاب برق در فصــل تابســتان به منظور رصفه "  با عنوان  بیژن فتحی آذر  پیش

د موضـوع ) امتیاز ۴۲(گردید و با کـسب امتیاز الزم  بررـسی"   جویی.... مورد تصـویب قرار گرفت و مقرر ـش

 . برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

 بررـسی"  دانـشگاهعلمی  لزوم حذف مکاتبات غیررضور اعـضای هیات"  با عنوان  قاـسم قدیری دمدل  پیـشنھاد آقای .۳

مورد تصــویب قرار گرفت و مقرر شــد موضــوع برای تعیین نوع و ) امتیاز  ۴۵(گردید و با کســب امتیاز الزم

 . میزان پاداش بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

ه آیین نامه مـشموالن در "  با عنوانعلی نیک نژاد و  رسـول علیزادهپیشـنھاد مشـترک آقایان  .۴ روزنامه تهیه خالـص

ــی"  دیواری ــاخص ھای وتوئی ردیف  بررسـ ــب امتیاز الزم از شـ فرم   ۷و   ۶، ۵گردید و با عنایت بھ عدم کسـ

 . ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

 

 

 اعضاي جلسه  

 کمیتهو رئيس  معاون اداری، مالی و مدیریت منابع  مهرداد محرم زاده  دکرت  �۱

 تشکیالت دانشگاه و عضو کمیته                مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

 مدیر اداری و عضو کمیته                                  بهنام رسوری     �۳

 کمیتهوری و دبیر اداری و بهره رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی .۴

 

 



  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای یکمیته  یصورت جلسه  دهمین

 ۱۳۹۶اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 

 شنبه مورخسهدر روز  ۱۳۹۶ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال ي کمیتهجلسه دهمین

 با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :  ۹۶/ ۱۴/۹

 

 بررـسی" با اـستفاده از امکانات ـسپتیک قدیمی دانـشگاه پرورش قزل آال"  با عنوان رـضا ـستاریآقای  پیـشنھاد  .۱

 مورد تصــویب قرار گرفت و مقرر شــد موضــوع برای تعیین نوع و) امتیاز  ۶۰(کســب امتیاز الزمگردید و با 

 . میزان پاداش بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

ــوابط مالی تهیه  "  با عنوان فیروزپیرنیا  و علی مختاریپیشـــنھاد مشـــترک آقایان   .۲ ــتورالعمل مقررات و ضـ دسـ

، ۵گردید و با عنایت بھ عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص ھای وتوئی ردیف  بررـسی" دانـشجویان ـشهریه پرداز

 . فرم ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت ۷و  ۶

  ی مرکزی) در بخش امانت کتابخانهRFIDاندازی و نـصب فناوری(راه"  با عنوان  افـسانھ حیدری وند خانمپیـشنھاد  .۳

مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد موضوع برای تعیین ) امتیاز ۵۶(کسب امتیاز الزمگردید و با  بررسی"  

 . نوع و میزان پاداش بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

اطالع رسـانی وضـعیت مشـمولین از طریق "  با عنوانعلی نیک نژاد و  رســول علیزادهپیشــنھاد مشــترک آقایان   .۴

فرم   ۷و   ۶، ۵گردید و با عنایت بھ عدم کســـب امتیاز الزم از شـــاخص ھای وتوئی ردیف  بررســـی"  پیامک

 . ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

 

 

 اعضاي جلسه  

 کمیتهو رئيس  معاون اداری، مالی و مدیریت منابع  مهرداد محرم زاده  دکرت  �۱

 تشکیالت دانشگاه و عضو کمیته                مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

 مدیر اداری و عضو کمیته                                  بهنام رسوری     �۳

 کمیتهوری و دبیر اداری و بهره رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی .۴

 

 



  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای  یکمیته  یصورت جلسه   یازدهمین

 ۱۳۹۶اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 

 شنبه مورخسهدر روز    ۱۳۹۶ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال  ي کمیتهجلسه  یازدهمین

 با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :  ۹۶/ ۲۸/۹

 

" دانشــگاه پخش موزیک بدون کالم در ســالن ورزشــی وبدنســازی"  با عنوان مســعود شــادمانآقای  پیشــنھاد  .۱

فرم ارزیابی نظام  ۷و   ۶، ۵با عنایت بھ عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص ھای وتوئی ردیف گردید و  بررـسی

 . پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

  ITهای تخـصـصی  برگزاری دوره" ا عنوانب" النقی مـصطفایی و ابراھیم زارع ایمانیعلی پیـشنھاد مـشترک آقایان   .۲

مورد تصویب قرار گرفت ) امتیاز ۴۵(و با کسب امتیاز الزمگردید  بررسی"  به منظور درآمدزایی برای دانشگاه

 . و مقرر شد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

ــنھاد  .۳ ــگاهتجمیع قراردادھای "  با عنوان مھراب بابازادهآقای  پیشـ در امور قراردادھا و ایجاد تیپ خاص   دانشـ

و   ۶، ۵گردید و با عنایت بھ عدم کسب امتیاز الزم از شاخص ھای وتوئی ردیف  بررسی" برای کل قراردادھا

 . فرم ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت ۷

دررص مرصف برق روشنایی   ۳۰کاهش بیش از "  با عنوان ناصریافشین و  علی ملک پورپیشنھاد مشترک آقایان   .۴

ــی" فعلی دانشــکده علوم دانشــگاه ــاخص ھای وتوئی  بررس ــب امتیاز الزم از ش گردید و با عنایت بھ عدم کس

 . فرم ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت ۷و  ۶، ۵ردیف 

 

 

 اعضاي جلسه  

 کمیتهو رئيس  معاون اداری، مالی و مدیریت منابع  مهرداد محرم زاده  دکرت  �۱

 تشکیالت دانشگاه و عضو کمیته                مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

 مدیر اداری و عضو کمیته                                  بهنام رسوری     �۳

 کمیتهوری و دبیر اداری و بهره رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی .۴

 

 



  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای یکمیته  یصورت جلسهدوازدهمین 

 ۱۳۹۶اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 

شنبه یکدر روز  ۱۳۹۶ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال ي کمیتهجلسه دوازدهمین

 با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :  ۳/۱۰/۹۶ مورخ

 

گردید و با  بررـسی" دانـشگاه مناقـصھ و مزایدهی ایجاد کمیتھ تخـصصـ "  با عنوان مھراب بابازادهآقای  پیـشنھاد  .۱

ــاخص ـھای وتوئی ردیف  ــب امتـیاز الزم از شــ ــنـھادات   ۷و  ۶، ۵عـناـیت ـبھ ـعدم کســ فرم ارزـیابی نـظام پیشــ

 . دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

ــترک  .۲ ــنھاد مشــ ــالتی مومن  ھمکارانپیشــ ــتی تعرفه "  ا عنوانب" علی مختاریو   فریده صــ ــال دسـ حذف ارسـ

گردید و با عنایت بھ عدم کســب امتیاز  بررســی" ش کل دانشــگاهالتحصــیلی از آموزش دانشــکده ها به آموز فارغ

ــاخص ھای وتوئی ردیف  ــویب قرار  ۷و   ۶، ۵الزم از شـ ــگاه، مورد تصـ ــنھادات دانشـ فرم ارزیابی نظام پیشـ

 . نگرفت

برگزاری دوره آموزـشی نحوه اطفا حریق برای "  با عنوان  افـشین ناصـری  بھزاد حیدری وپیـشنھاد مـشترک آقایان  .۳

کده مورد تصـویب قرار گرفت ) امتیاز ۴۶(گردید و با کسـب امتیاز الزم  بررسـی"  هاکارکنان خوابگاهها و دانـش

 . و مقرر شد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

نھاد .۴ " کامپیوتری به دانـشجویان در داخل دانـشگاهایجاد واحد ارائه خدمات "  با عنوان  ـسلطانامین خان  آقای پیـش

مورد تصـویب قرار گرفت و مقرر شـد موضـوع برای تعیین  ) امتیاز ۵۲(گردید و با کسـب امتیاز الزم بررسـی

 . نوع و میزان پاداش بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

 

 

 اعضاي جلسه  

 کمیتهو رئيس  مدیریت منابعمعاون اداری، مالی و   مهرداد محرم زاده  دکرت  �۱

 تشکیالت دانشگاه و عضو کمیته                مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

 مدیر اداری و عضو کمیته                                  بهنام رسوری     �۳

 کمیتهوری و دبیر اداری و بهره رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی .۴

 



  

 

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای یکمیته  یصورت جلسه سیزدهمین 

 ۱۳۹۶اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 

 شنبه مورخسهدر روز    ۱۳۹۶ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال  ي کمیتهجلسه  سیزدهمین

 با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :  ۱۲/۱۰/۹۶

 

نھاد  .۱ برقراری امکان دـسترـسی بھ "  با عنوان علی النقی مصـطفایی و محـسن ـشیخ علیزاده  انآقایمـشترک پیـش

ــی"  OutLookاز طریق  ایمیل دانشــگاه ــاخص ھای   بررس ــب امتیاز الزم از ش گردید و با عنایت بھ عدم کس

 . فرم ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت ۷و  ۶، ۵وتوئی ردیف 

ــترک آقایان  .۲ ــنھاد مش ــولی وپیش ــماعیل رس دانشــآموختگان انجام نظرخواهی از "  با عنوان  فیروز حاتم زاده اس

مورد تـصویب ) امتیاز ۴۵(گردید و با کـسب امتیاز الزم بررـسی" به باالتر دانـشگاه به ـصورت اینرتنتی  ۱۵معدل 

قرار گرفت و مقرر شـــد موضـــوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ شـــورای تحول اداری دانشـــگاه ارجاع 

 . گردد

ــنھاد  .۳ ــیخعلی زاده  قایآپیش ــن ش احداث و راهاندازی خانه های دوچرخه با هدف ارتقای فرهنگ " با عنوان  محس

ــتفاده از دوچرخه در تردد کارکنان مورد تصــویب قرار ) امتیاز  ۴۲(گردید و با کســب امتیاز الزم  بررســی" اس

 . گرفت و مقرر شد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

نھاد مـشترک آقا .۴ ارائه کاربرگ همـسان برای تـسویه حـساب نهایی "  با عنوان  کریم بدلی و رـسول الیاـسیانیان پیـش

و اعمال اصـالحاتی ) امتیاز ۵۳(گردید و با کسـب امتیاز الزم بررسـی" های عمرانی دانشـگاهبا پی�نکاران طرح

ــوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ   ــد موضـ ــویب قرار گرفت و مقرر شـ ــورای تحول اداری مورد تصـ شـ

 . دانشگاه ارجاع گردد

ــنھاد  .۵ ــترک آقایان  پیشـ ــادقیمشـ ــامانھ"  با عنوان نژادلطیف احمدیو  ابراھیم صـ ی ثبت نام عوامل اجرایی سـ

ــی" الزحمھ  عوامل اجرایی کنکورکنکور و فیش حق ــب امتیاز الزم از  بررســ گردید و با عنایت بھ عدم کســ

 فرم ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت ۷و  ۶، ۵شاخص ھای وتوئی ردیف 

 

 

 



  

 اعضاي جلسه  

 کمیتهو رئيس  معاون اداری، مالی و مدیریت منابع  مهرداد محرم زاده  دکرت  �۱

 تشکیالت دانشگاه و عضو کمیته                مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

 مدیر اداری و عضو کمیته                                  بهنام رسوری     �۳

 کمیتهوری و دبیر اداری و بهره رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی .۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای یکمیته  یصورت جلسه چهاردهمین 

 ۱۳۹۶اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 دوشنبهدر روز  ۱۳۹۶ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال ي کمیتهجلسه چهاردهمین

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۲/۱۱/۹۶مورخ

ــنھاد  .۱ ــترک آقایان  پیش ــادقیمش ــتم پیش کارت عوامل اجرایی "  با عنوان نژادلطیف احمدیو  ابراھیم ص ــیس س

ــی" کنکور ــاخص ھای وتوئی ردیف  بررسـ ــب امتیاز الزم از شـ فرم   ۷و   ۶، ۵گردید و با عنایت بھ عدم کسـ

 . ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

توران آزاد"  با عنوان  رمضـانیبھنام   قایآپیشـنھاد  .۲ )  امتیاز  ۵۵(گردید و با کسـب امتیاز الزم بررسـی" ایجاد رـس

ــویب قرار گرفت  ــورای تحول اداری مورد تصـ ــوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ شـ ــد موضـ و مقرر شـ

 . دانشگاه ارجاع گردد

افزایش درآمد اختصـاصـی از طریق "  با عنوان  علی مختاری و  فریده صــالتی مومنھمکاران پیشــنھاد مشــترک  .۳

مورد ) امتیاز  ۴۶(و با کســب امتیاز الزمگردید  بررســی"  اخذ هزینه از درخواسـتهای حذف پزشـکی دانشـجویان

تصــویب قرار گرفت و مقرر شــد موضــوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ شــورای تحول اداری دانشــگاه  

 . ارجاع گردد

های آموزش امنیت برگزاری دوره"  با عنوان  منشعلی ناصــری علیرضــا دســتور وھمکاران پیشــنھاد مشــترک  .۴

ــجویان   ــفرهای خارجی برای دانش ــیالت تکمیلیاطالعات و امنیت در س گردید و با کســـب امتیاز  بررســـی" تحص

میزان پاداش بھ شـورای مورد تصـویب قرار گرفت و مقرر شـد موضـوع برای تعیین نوع و ) امتیاز ۴۸(الزم

 . تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

ــنھاد  .۵ التحصــیالن دانشــگاه که برای ادامه تحصــیل در  دریافت هزینه از فارغ" با عنوان  رویا راثی زادهخانم پیش

گردید  بررـسی" )ی ریزنمرات دانـشجوییترجمھ(  در مقاطع مختلف تحـصیلیدانـشگاههای خارجی با هزینه خود 

مورد تصــویب قرار گرفت و مقرر شــد موضــوع برای تعیین نوع و میزان ) امتیاز ۵۰(کســب امتیاز الزمو با 

 . پاداش بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

 اعضاي جلسه  

 کمیتهو رئيس  معاون اداری، مالی و مدیریت منابع  مهرداد محرم زاده  دکرت  �۱

 تشکیالت دانشگاه و عضو کمیته                مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

 مدیر اداری و عضو کمیته                                  بهنام رسوری     �۳

 کمیتهوری و دبیر اداری و بهره رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی .۴
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