
  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای یکمیته  یصورت جلسهدهمین پانز 

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 دوشنبهدر روز  ۱۳۹۷ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال ي کمیتهجلسه دهمینپانز 

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۳۹۷/ ۲۸/۰۳مورخ

" ی عموم دانشــجویان ی بانک مواد آزمایشــگاهی برای اســتفادهتهیه" با عنوان  العلومیســوملاز فتح خانم  پیشــنهاد   .۱

پیشنهاد استعالم الزم برای وفناوری در مورد قابلیت اجرایی   شیی معاونت پژوهاز حوزهمقرر گردید گردید و   بررـسی

 ی آتی کارگروه به عمل آید.طرح در جلسه

گردید و   بررسـی" ایدقیقه  ۱۵امتحانات رسی صـبح با تاخیر  برگزاری "  با عنوانالعلومی  سـوملاز فتحپیشـنهاد  خانم   .۲

در مورد قابلیت اجرایی پیـشنهاد اـستعالم الزم برای طرح   آموزـشی وتحـصیالت تکمیلیی معاونت  مقرر گردید از حوزه

 ی آتی کارگروه به عمل آید.در جلسه

ی ی اجرایی کارهای عمرانی در معامالت متوـسط و عمدههزینهاـصالح برآورد  "  با عنوان اـسد نوروزیآقای پیـشنهاد    .۳

اه ـمدت  د از حوزه بررســـی" کوـت د و مقرر گردـی دیرـیت امور فنی ی گردـی ارت بر طرحـم در مورد  ـهای عمرانیونـظ

 . ی آتی کارگروه به عمل آیدقابلیت اجرایی پیشنهاد استعالم الزم برای طرح در جلسه

نھاد مـشترک اجرای   .۴ " حذف فرآیندها و مکاتبات غیررضور  " با عنوان  قاـسم قدیری و  نازل اـسدیھمکاران پیـش

قرار گرفت و تایید امتیاز مورد  ۵۰با میانگین  ۹۶/ ۱۱/ ۳۰مورخ   ۹۶/ د/ ۱۰/ ۲۱۷۱۷ی ی ـشمارهبھ اـستناد نامھ

دانشـگاه ی مدیریت راھبری توسـعھبھ شـورای  مقرر میزان پاداش   بردگان ازمندی نامبھرهمقرر شـد موضـوع 

 . 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

 

 

 

 



  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای یکمیته  یجلسه صورت انزدهمین ش

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 شنبهسه در روز  ۱۳۹۷ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال ي کمیتهجلسه انزدهمینش

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۳۹۷/ ۰۵/۰۴مورخ

ــترک آقایان   .۱ ــنھاد مش ــدیپیش ــید کاظم اس ــامانھ"  با عنوان احد اقبالی و س ــالنس ــیون آنالین س ھای  ی رزواس

و   ۶، ۵گردید و با عنایت بھ عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص ھای وتوئی ردیف   بررـسی" کنفرانس دانـشگاه

 .رزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفتفرم ا ۷

نهاد   .۲ گردید و با عنایت بھ عدم کـسب  بررـسی"  جویی در دانـشگاهکارهای رصفهراه"  با عنوان  مهدی پیریآقای پیـش

فرم ارزیابی نظام پیشــنھادات دانشــگاه، مورد تصــویب   ۷و   ۶، ۵امتیاز الزم از شــاخص ھای وتوئی ردیف 

 .نگرفتقرار 

گردید  بررـسی" ـساخت ـساخت�ن چند منظوره در مجتمع خوابگاهی کوثر"  با عنوان  رباب بخـشایش خانمپیـشنهاد   .۳

فرم ارزیابی نظام پیشـــنھادات    ۷و  ۶،  ۵و با عنایت بھ عدم کســـب امتیاز الزم از شـــاخص ھای وتوئی ردیف 

 .دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

ها و دســـتور گردانی تنخواهی حضـــوری جهت امضـــای نامهحذف مراجعه"  با عنوان  گناهخلیل بیپیشـــنهاد  آقای  .۴

 ۷و   ۶، ۵گردید و با عنایت بھ عدم کســب امتیاز الزم از شــاخص ھای وتوئی ردیف  بررســی"  پرداخت مالی

 . فرم 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 ت، تحولرئیس گروه تشکیال                 حجت اصنافی .۴

 

 

 

 

 



  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای یکمیته  یصورت جلسهدهمین  فه

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 شنبهچهار در روز  ۱۳۹۷ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال ي کمیتهجلسه دهمینفه

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۳۹۷/ ۱۹/۰۴مورخ 

د و با گردی  بررـسیالتدریس پژوهـشی و آموزـشی " "لیـست پرداخت و واریز حق با عنوانگناه  خلیل بیپیـشنهاد آقای  .۱

گاه، مورد  ۷و   ۶، ۵عنایت به عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص های وتوئی ردیف  نهادات دانـش فرم ارزیابی نظام پیـش

 تصویب قرار نگرفت.

 بررسـی" هاافزار گلسـتان در پرداخت برخی از هزینهاسـتفاده از سـیسـتم نرم"  با عنوان اسـد نوروزیپیشـنهاد  آقای  .۲

ــاخص های وتوئی ردیف گردید و با عنایت به عدم   ــب امتیاز الزم از شـ ــنهادات  ۷و  ۶،  ۵کسـ فرم ارزیابی نظام پیشـ

 دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت.

 بررسـی"  ی دانشـکدهاسـتفاده از دانشـجویان در نگهداری گلخانه"  با عنوان  العلومیسـولماز فتحپیشـنھاد خانم  .۳

تصــویب قرار گرفت و مقرر شــد موضــوع برای تعیین نوع و مورد ) امتیاز  ۴۳(گردید و با کســب امتیاز الزم

 ی مدیریت دانشگاه ارجاع گرددمیزان پاداش بھ شورای راھبری توسعھ

ــنهاد    .۴ ــرتک همکاران پیشـ ــجاد پورعباسآقای مشـ ــمی     سـ ــی از "  با عنوانو خانم فرزانه قاسـ ــرتسـ ایجاد امکان دسـ

ــامنرم ــتمزد به س ــکیالت و حقوق ودس ــنلی ، تش ــی"  )HESی جامع آموزش عالی(انهافزارهای پرس گردید و با   بررس

گاه، مورد  ۷و   ۶، ۵عنایت به عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص های وتوئی ردیف  نهادات دانـش فرم ارزیابی نظام پیـش

 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  یجلسهصورت هجدهمین 

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 چهارشنبهدر روز  ۱۳۹۷ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال ي کمیتهجلسه هجدهمین

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۳۹۷/ ۰۳/۰۵مورخ 

دریافت هزینه از کنرتل، بررـسی، تایید و مهروموم کردن مدارک متقاـضیان "  با عنوان  زادهرویا راثیپیـشنھاد خانم  .۱

گردید و  ـسیبرر"  های خارج از کـشوری تحـصیل در دانـشگاهالتحـصیالن دانـشگاه محقق اردبیلی جهت ادامهو فارغ

مورد تصــویب قرار گرفت و مقرر شــد موضــوع برای تعیین نوع و میزان ) امتیاز  ۴۶(با کســب امتیاز الزم

 ی مدیریت دانشگاه ارجاع گرددپاداش بھ شورای راھبری توسعھ

 بررسی" حـضور وغیاب الکرتونیکی دانـشجویان در امتحانات پایان ترم  "  با عنوان  عـسگر رـضایی ایمچهپیـشنهاد  آقای  .۲

ــاخص های وتوئی ردیف  ــب امتیاز الزم از شـ ــنهادات  ۷و  ۶،  ۵گردید و با عنایت به عدم کسـ فرم ارزیابی نظام پیشـ

 دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت.

ــنـھاد  .۳ ـهای مورد نـیاز ـکارکـنان ـها وفرماهیی صــــدور گو ســــاـماـنه" ـبا عنوان  ابراھیم نـھاری کوالنکوهآـقای پیشــ

مورد تصــویب قرار گرفت و مقرر شــد موضــوع ) امتیاز ۴۲(گردید و با کســب امتیاز الزم بررســی"  دانشـگاه

 ی مدیریت دانشگاه ارجاع گرددبرای تعیین نوع و میزان پاداش بھ شورای راھبری توسعھ

" هاراهن�ی ارباب رجوع جهت انجام مکاتبات اداری یا درخواسـت"  با عنوان  زھرا محمدی صـائمپیشـنھاد خانم  .۴

مورد تصـویب قرار گرفت و مقرر شـد موضـوع برای تعیین  ) امتیاز ۴۲(گردید و با کسـب امتیاز الزم بررسـی

 .ی مدیریت دانشگاه ارجاع گرددنوع و میزان پاداش بھ شورای راھبری توسعھ

 

 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 جلسهنوزدهمین  

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

مورخ   شنبهسهدر روز    ۱۳۹۷ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال  ي کمیتهجلسه  نوزدهمین

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۳۰/۰۵/۱۳۹۷

گردید و با   بررسی"    ی فردی برای کارمندان دانشگاههای توسعهاجرای برنامه"  با عنوان  عظیم امیدوارپیشنهاد  آقای  .۱

گاه، مورد  ۷و   ۶، ۵عنایت به عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص های وتوئی ردیف  نهادات دانـش فرم ارزیابی نظام پیـش

 تصویب قرار نگرفت

ای با اسـتفاده از بهبود ارزیابی کیفی مناقصـه گران در مناقصـات یک مرحله"  با عنوان اسـد نوروزیپیشـنهاد  آقای  .۲

گردید و با عنایت به عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص های وتوئی ردیف   بررـسی"    مدارک ارزیابیدهی به روش وزن

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

ی تندرسـتی، پیسـت دوچرخه سـواری و اسـکیت در احداث جاده"  با عنوان آبادشـمس غفاری دولت خانم پیشـنهاد   .۳

 ۷و  ۶، ۵با عنایت به عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص های وتوئی ردیف  وبررـسی  گردید  "   ی خوابگاه کوثرمحوطه

 فرم ارزیابی نظام پیشنهادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

موـضوع "  ـسازی دانـشگاهبدن ورزـشی و  در ـسالن موزیک بدون کالمپخش  "  با عنوان مـسعود ـشادمان آقای پیـشنهاد  .۴

ه ۵بند   ی  گردید و ب ۲۳/۱۱/۹۶ی مورخ  مـسخرج از  جلـس گاه مجددا بررـس یون تحول اداری وقت دانـش ا عنایت کمیـس

فرم ارزیابی نظام پیـشنهادات دانـشگاه، مورد تـصویب  ۷و  ۶،  ۵به عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص های وتوئی ردیف 

 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 ت، تحولرئیس گروه تشکیال                 حجت اصنافی .۴

 

 

 

 

 



  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای  یکمیته  یصورت جلسه بیستمین 

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

مورخ  شنبهدودر روز  ۱۳۹۷ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال ي کمیتهجلسه بیستمین

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۹/۰۶/۱۳۹۷

نهاد  آقای  .۱ با عنایت گردید و   بررـسی"   توـسعه دانـشگاه در ـسطح فراملی و درآمدزایی"  با عنوان ـشهروز کامرانیپیـش

فرم ارزیابی نظام پیـشنهادات دانـشگاه، مورد تـصویب  ۷و  ۶،  ۵به عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص های وتوئی ردیف 

 قرار نگرفت

ایجاد رشکت مکانیک خاک دانـشگاه برای انجامانواع " با عنوان بهزاد حیدریافـشین نارصی و   ان آقای  مـشرتکپیـشنهاد   .۲

در   ی فنی ومهندســیدانشــکدهی گردید و مقرر گردید از حوزه  بررســی"   تان  های مکانیک خاک در کل اســ آزمایش

 .ی آتی کارگروه به عمل آیداستعالم الزم برای طرح در جلسه ،مورد قابلیت اجرایی پیشنهاد

" های موردی از محل درآمد اختصـاصـی دانشـگاهدهی پزرداختسـامان"  با عنوان  محمود آقاجانیپیشــنھاد آقای   .۳

مورد تصـویب قرار گرفت و مقرر شـد موضـوع برای تعیین  ) امتیاز ۴۹(گردید و با کسـب امتیاز الزم بررسـی

 ی مدیریت دانشگاه ارجاع گرددنوع و میزان پاداش بھ شورای راھبری توسعھ

ــنهاد   .۴ ــجویان  پیش در مورخ   جواد مظفریمربوط به آقای   )Access Controller(طرح جامع کنرتل تردد کارکنان ودانش

نهاد   ۹/۸/۹۵ تم کنرتل تردد دانـشجویی (راهو پیـش یـس تور،  مربوط به آقایان  )Access Controllerاندازی ـس ا دـس علیرـض

پوـشانی و مـشابه بودن پیـشنهاد هم و ۱۲/۸/۹۵در مورخ   النقی مـصطفاییعلی  ابراهیم زارع ای�نی، مجید زارع زاده و

مندی بهره  مزیتمقرر گردید که    آقای جواد مظفریتقدم تاریخی پیشنهاد  با عنایت به    در کارگروه بررسی وموضوع  

موضوع برای تعیین پاداش به از جدول مربوط،   ۴۲کسب امتیاز   ضمنبرده تخصیص داده شده و از امر مذکور به نام

 مدیریت دانشگاه ارجاع داده شود.ی توسعهشورای راهربی 

 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 ت، تحولرئیس گروه تشکیال                 حجت اصنافی .۴

 

 

 



  

 

  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارگروه یصورت جلسه بیست و یکمین  

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 شنبهچهاردر روز  ۱۳۹۷نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال  کارگروهي جلسه بیست یکمین

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۳۹۷/ ۰۵/۱۰مورخ 

و با کسب گردید    بررسی"     مواد آزمایـشگاهی برای اـستفاده عموم دانـشجویان تهیه بانک"  با عنوان  ـسوملاز فتح العلومی  خانمپیـشنهاد   .۱

ھیات اجرایی مورد تـصویب قرار گرفت و مقرر شد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ ) امتیاز  ۶۰(امتیاز الزم

 دانشگاه ارجاع گردد منابع انسانی

 بررسـی"     کوتاه مدتعمده   اصـالح برآورد هزینه اجرای کارهای عمرانی در معامالت متوسـط و"  با عنوان اسـد نوروزی   پیشـنهاد آقای .۲

مورد تـصویب قرار گرفت و مقرر ـشد موـضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش ) امتیاز  ۵۰(و با کـسب امتیاز الزمگردید  

 دانشگاه ارجاع گردد ھیات اجرایی منابع انسانیبھ 

نـصب پکیج به جای آن و تغییر کاربری ی ـسالن ورزـشی خواهران و  حذف موتورخانه"  با عنوان  ـشمس غفاری دولت آبادخانم پیـشنهاد    .۳

فرم ارزیابی نظام   ۷و  ۶،  ۵گردید و با عنایت به عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص های وتوئی ردیف    بررـسی"    محل آن به ـسالن اـسکواش

 پیشنهادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

ــنهاد   .۴ ــرتکپیشـ ــطفایی ان آقای  مشـ ــامانه"  با عنوان ابراهیم زارع ای�نیو  علی النقی مصـ ی مانیتورینگ جهت نظارت بر راه اندازی سـ

مورد تـصویب قرار گرفت و مقرر ـشد موـضوع ) امتیاز  ۵۰(و با کـسب امتیاز الزمگردید    بررـسی"     تجهیزات و ترافیک ـشبکه

 دانشگاه ارجاع گردد ھیات اجرایی منابع انسانیبرای تعیین نوع و میزان پاداش بھ 

برای دسـرتسـی به پایگاههای VPNرسویس راه اندازی  "  با عنوان  علی النقی مصـطفایی و ابراهیم زارع ای�نی ان  آقای  مشـرتکپیشـنهاد  .۵

مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد موضوع ) امتیاز  ۶۲(و با کسب امتیاز الزمگردید    بررسی"     دانشگاهعلمی از خارج از  

 دانشگاه ارجاع گردد ھیات اجرایی منابع انسانیبرای تعیین نوع و میزان پاداش بھ 

آزمایـشگاه راه اندازی  "  با عنوان  یاور خدمتیوز و دکرت پر  ، دکرت رـضاابراهیم زارع ای�نی ،علی النقی مـصطفایی  ان آقای  مـشرتکپیـشنهاد   �۶

ی کاری در خـصوص پیـشنھاد مذکور مقرر گردید کھ طی یک جلـسھو  گردید    بررـسی"      MVIPپردازش تـصویر وبینایی ماـشین

 . ارائھ گرددربط و مبادی ذی توضیحات تکمیلی توسط پیشنھاد دھندگان 

 

 اعضاي جلسه  

 کارگروهرئيس و معاون اداری، مالی                   اردوان قربانیدکرت  �۱

                کارگروهتشکیالت دانشگاه و عضو  مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

                کارگروهمدیر اداری و عضو                   بهنام رسوری     �۳

 کارگروهوری و دبیر و بهرهاداری  رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی .۴

 



  

 

  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارگروه یصورت جلسه بیست و دومین 

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 شنبهپنجدر روز  ۱۳۹۷نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال  کارگروهي جلسه بیست دومین

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۳۹۷/ ۰۶/۱۰مورخ 

رشکت دانشــجویان مقاطع مختلف دانشــگاه در آکادمی زبان دانشــگاه با "  با عنوان رویا راثی زادهخانم پیشــنهاد   .۱

ی"   هزینه ناچیز ولی کلی مورد تصـویب قرار گرفت و مقرر شـد ) امتیاز ۴۵(کسـب امتیاز الزمگردید و با  بررـس

 . دانشگاه ارجاع گردد ھیات اجرایی منابع انسانیموضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ 

 با عنوان ، علیرضـا دسـتور و علی نارصی منشعلی النقی مصـطفایی و ابراهیم زارع ای�نی ان آقای  مشـرتکپیشـنهاد  .۲

و با عنایت به عدم کســب امتیاز الزم از شــاخص های وتوئی گردید    بررســی"   ســیســتم گشــت نگهبانیراه اندازی "

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

نهاد   �۳ طفایی و ابراهیم زارع ای�نی ان آقای  مـشرتکپیـش دی آل علی النقی مـص یدکاظم اـس فی فعال و ـس ا یوـس ، غالمرـض

و با عنایت به عدم کسـب گردید   بررسـی"    سـامانه ثبت رسـیدگی به شـکایات دانشـگاهراه اندازی  "  با عنوان  هاشـم

 .فرم ارزیابی نظام پیشنهادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت ۷و  ۶، ۵امتیاز الزم از شاخص های وتوئی ردیف 

 بررســی"    الکرتونیکی کردن اســرتدادها" با عنوان  محمود آقاجانی و آقای مردروشــنک عالیخانم   مشــرتکپیشــنهاد   �۴

ی کاری در خـصوص پیـشنھاد مذکور توـضیحات تکمیلی توـسط پیـشنھاد  مقرر گردید کھ طی یک جلـسھو گردید 

 . ارائھ گردد ربطو مبادی ذی دھندگان

نگهداری ی تخصـصـی و وحدت رویه برای کل قراردادها وبت و ایجاد کمیته"  با عنوان مهراب بابازادهپیشـنهاد آقای  �۵

و  ۶، ۵و با عنایت به عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص های وتوئی ردیف گردید   بررـسی"  قراردادها به ـصورت جامع

 فرم ارزیابی نظام پیشنهادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت ۷

 

 اعضاي جلسه  

 کارگروهرئيس معاون اداری، مالی و                 اردوان قربانی  دکرت  �۱

                کارگروهتشکیالت دانشگاه و عضو  مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

                کارگروهمدیر اداری و عضو                   بهنام رسوری     �۳

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

 

 



  

 

  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارگروه یصورت جلسه بیست و سومین  

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

مورخ   شنبهدر روز  ۱۳۹۷نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال    کارگروهي  جلسه  بیست سومین

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۰۸/۱۰/۱۳۹۷

ــنهاد آقای  .۱ ــه و مزایده(معامالت عمدهایجاد کمیته" با عنوان مهراب بابازادهپیش ــی مناقص ــص ــگاه) ی تخص " ی دانش

فرم ارزـیابی نـظام  ۷و  ۶، ۵و ـبا عـناـیت ـبه ـعدم کســــب امتـیاز الزم از شــــاخص ـهای وتوئی ردیف گردـید  بررســـی

 . پیشنهادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

 هاپرداختکنرتل    دهی ودانشگاه جهت سامان  لبانک اطالعاتی جامع پرسن"  با عنوان  داللهیبمژگان ع  خانمپیشنهاد   �۲

ی"   مورد تصـویب قرار گرفت و مقرر شـد موضـوع برای تعیین  ) امتیاز  ۴۶(کسـب امتیاز الزمو با گردید   بررـس

 . دانشگاه ارجاع گردد ھیات اجرایی منابع انسانینوع و میزان پاداش بھ 

ــنهاد  �۳ ــرتکپیش ــیدا مظفریو خانم   احد اقبالیآقای   مش ــگاه با راه اندازی " با عنوان  ش تور مجازی برای معرفی دانش

ــطح عالی ــی"  حداقل هزینه در س مورد تصــویب قرار گرفت و ) امتیاز ۴۲(کســب امتیاز الزمو با گردید  بررس

 . دانشگاه ارجاع گردد ھیات اجرایی منابع انسانیمقرر شد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ 

ــنهاد  �۴ ها و اجرای آن برای قابل قبول در مزایدههای  افزودن چک بانکی به وثیقه" با عنوان  محمود آقاجانی آقایپیش

ی کاری در خصـوص پیـشنھاد مذکور توضـیحات  مقرر گردید کھ طی یک جلـسھو گردید   بررـسی"   بهبود رشایط

 . رائھ گرددا ربطو مبادی ذی هتکمیلی توسط پیشنھاد دھند

تعدادی دوچرخه در مسیر بین ساخت�نهای تهیه  " با عنوانو مجید زارع زاده   مهراب بابازاده انآقایمشرتک  پیـشنهاد   �۵

و با عنایت به عدم کسـب امتیاز الزم از شـاخص های گردید   بررسـی"    دانشـگاه برای رفاه حال پرسـنل و دانشـجویان

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

 

 اعضاي جلسه  

 کارگروهرئيس معاون اداری، مالی و                 اردوان قربانی  دکرت  �۱

                کارگروهتشکیالت دانشگاه و عضو  مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

                کارگروهمدیر اداری و عضو                   بهنام رسوری     �۳

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

 

 



  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارگروه یصورت جلسه بیست و چهارمین 

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 یکشنبه در روز ۱۳۹۷نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال  کارگروهي جلسه بیست چهارمین

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۳۹۷/ ۰۹/۱۰مورخ 

ی ثبت نام و صـدور گواهی کارگاههای آموزشـی معاونت راه اندازی سـامانه"  با عنوان  حسـین سـلیمیپیشـنهاد آقای  �۱

ــنھاد مذکور مقرر گردید کھ طی یک جلســـھو گردید  بررســی"  فناوریپژوهشــی و   ی کاری در خصـــوص پیشـ

 . ارائھ گردد ربطو مبادی ذی توضیحات تکمیلی توسط پیشنھاد دھنده

  همکاران دانشگاه   برگزاری کارگاه ترشیفات برای مدیران و با عنوان "   ک�ل نیکوزاداحد اقبالی و    انپیشنهاد مشرتک آقای �۲

فرم ارزیابی نظام پیشنهادات   ۷و    ۶،  ۵و با عنایت به عدم کسب امتیاز الزم از شاخص های وتوئی ردیف  بررسی گردید  "  

 . دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

های طراحی فرمهای درخواـست حوزه"  با عنوان  ـصائم  دین ک�لی و خانم زهرا محمدیلک�ل ا آقایمـشرتک  پیـشنهاد   �۳

ــیون اداریمالی   اداری و ــتم اتوماس ــیس ــگاه در س ــی"  دانش ــب امتیاز الزمبا و گردید  بررس مورد ) امتیاز ۴۸(کس

ــوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ  ــد موضـ ــویب قرار گرفت و مقرر شـ ــانیتصـ  ھیات اجرایی منابع انسـ

 . دانشگاه ارجاع گردد

"  اتوماسـیون اداری برای برگه درخواسـت کاال وخدماتاسـتفاده از سـیسـتم  با عنوان "  افشـین نارصیپیشـنهاد آقای  �۴

فرم ارزـیابی نـظام  ۷و  ۶، ۵و ـبا عـناـیت ـبه ـعدم کســــب امتـیاز الزم از شــــاخص ـهای وتوئی ردیف بررســـی گردـید 

 .پیشنهادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

و گردید  بررســی"  عمومی یکاختصــاصــی شــدن درس تربیت بدنی  "  با عنوان  دکرت محســن برغمدیپیشــنهاد آقای  �۵

ی کاری در خصوص پیشنھاد مذکور توضیحات تکمیلی توسط پیشنھاد دھنده  و مقرر گردید کھ طی یک جلسھ

 ربط ارائھ گرددمبادی ذی

 

 اعضاي جلسه  

 کارگروهرئيس معاون اداری، مالی و                 اردوان قربانی  دکرت  �۱

                کارگروهتشکیالت دانشگاه و عضو  بودجه ومدیر برنامه،    محسن عبدی  �۲

                کارگروهمدیر اداری و عضو                   بهنام رسوری     �۳

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

 



  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارگروه یصورت جلسه بیست و پنجمین 

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 دوشنبه در روز ۱۳۹۷نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال  کارگروهي جلسه بیست پنجمین

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۳۹۷/ ۱۰/۱۰مورخ 

مقرر و گردید  بررـسی" اختـصاـصی ـشدن درس تربیت بدنی عمومی دو"  با عنوان  دکرت محـسن برغمدیپیـشنهاد آقای  �۱

ــنھاد دھنده  و گردید کھ طی یک جلســھ ــنھاد مذکور توضــیحات تکمیلی توســط پیش ی کاری در خصــوص پیش

 ربط ارائھ گرددمبادی ذی

بررسی  "    BOTواگذاری کارهای عمرانی به بخش خصوصی به روش قراردادهای  با عنوان "  بهزاد احمدیپیشنهاد آقای   �۲

فرم ارزیابی نظام پیشنهادات  ۷و  ۶، ۵گردید و با عنایت به عدم کسب امتیاز الزم از شاخص های وتوئی ردیف 

 دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت. 

سی�نی   دار آزبستهای شیبجایگزینی سقف"  با عنوان رسول الیاسیان و کریم بدلیان آقایمشرتک پیشنهاد  �۳

گردید و با عنایت به عدم کسب امتیاز   بررسی"  ی رنگی های ورق گالوانیزههای قدیمی دانشگاه با سقفنساخت� 

 پیشنهادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت. فرم ارزیابی نظام  ۷و  ۶، ۵الزم از شاخص های وتوئی ردیف 

بررـسی "    ی کـشاورزیـسازی مـرصف انرژی آب و برق در دانـشگدهبهینهبا عنوان " العلومی  ـسوملاز فتح خانمپیـشنهاد   �۴

مورد تصــویب قرار گرفت و مقرر شــد موضــوع برای تعیین نوع و ) امتیاز ۵۵(کســب امتیاز الزمگردید و با 

 . دانشگاه ارجاع گردد ھیات اجرایی منابع انسانیمیزان پاداش بھ 

کسـب بررسـی گردید و با "    کشـی اینرتنت سـایت مسـکونیاجرای پروژه سـیمبا عنوان "   حسـن زمانی آقای پیشـنهاد   �۵

مورد تصـــویب قرار گرفت و مقرر شـــد موضـــوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ ) امتیاز  ۶۰(امتیاز الزم

 . دانشگاه ارجاع گردد ھیات اجرایی منابع انسانی

 اعضاي جلسه  

 کارگروهرئيس معاون اداری، مالی و                 اردوان قربانی  دکرت  �۱

                کارگروهتشکیالت دانشگاه و عضو  مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

                کارگروهمدیر اداری و عضو                   بهنام رسوری     �۳

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

 

 

 



  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارگروه یصورت جلسه بیست و ششمین 

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 سه شنبه در روز ۱۳۹۷نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال  کارگروهي جلسه بیست ششمین

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۳۹۷/ ۱۱/۱۰مورخ 

اـستفاده از ظرفیت کامل مرغداری و گوـسفندداری دانـشکده کـشاورزی ومنابع "  با عنوان  محـسن عبدیپیـشنهاد آقای  �۱

د موضـوع برای ) امتیاز  ۵۸(کـسب امتیاز الزمو با گردید    بررـسی  طبیعی" مورد تصـویب قرار گرفت و مقرر ـش

 . دانشگاه ارجاع گردد ھیات اجرایی منابع انسانیتعیین نوع و میزان پاداش بھ 

بررسی تجهیزات و دستگاههای اسقاط آزمایشگاه فیزیک و تعمیر و انتقال با عنوان " وندساالر عباس پیشنهاد آقای  �۲

مورد تصویب قرار ) امتیاز ۶۲(کسب امتیاز الزمو با بررسی گردید  " ی مجدد در آزمایشگاه ی استفادهبه چرخه

 . دانشگاه ارجاع گردد  ھیات اجرایی منابع انسانیگرفت و مقرر شد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ  

کسب امتیاز  گردید و با عنایت به عدم    بررسی "  ایجاد سایت نرشیات دانشجویی  "  با عنوان  سوملاز عادل   خانمپیشنهاد   �۳

 فرم ارزیابی نظام پیشنهادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت.  ۷و  ۶، ۵الزم از شاخص های وتوئی ردیف 

تهیه صـورت مغایرت بانکی امور مالی دانشـگاه با عنوان "  مهراب بابازاده و مجیدزارع زاده مشـرتک آقایانپیشـنهاد  �۴

تم چارگون یـس ی گردی"  به صـورت اتوماتیک از ـس مورد تصـویب قرار ) امتیاز ۴۸(کسـب امتیاز الزمد و و با بررـس

دانشــگاه ارجاع  ھیات اجرایی منابع انســانیگرفت و مقرر شــد موضــوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ 

 . گردد

"  هانرم افزار کنرتل ومدیریت ضـــ�نت نامهبا عنوان "   محمود آقاجانیو   مژگان عبداللهی خانممشـــرتک  پیشـــنهاد  .۵

ی گردید و و با  مورد تصـویب قرار گرفت و مقرر شـد موضـوع برای تعیین  ) امتیاز ۴۸(کسـب امتیاز الزمبررـس

 . دانشگاه ارجاع گردد ھیات اجرایی منابع انسانینوع و میزان پاداش بھ 

 اعضاي جلسه  

 کارگروهرئيس معاون اداری، مالی و                 اردوان قربانی  دکرت  �۱

                کارگروهتشکیالت دانشگاه و عضو  مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

                کارگروهمدیر اداری و عضو                   بهنام رسوری     �۳

 کارگروهوری و دبیر و بهرهاداری  رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی .۴

 
 
 
 



  

 
 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارگروه یصورت جلسه بیست و هفتمین  

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 چهارشنبه  در روز  ۱۳۹۷نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال    کارگروهي  جلسه  بیست هفتمین

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۳۹۷/ ۱۲/۱۰مورخ 

های کاغذی و پالـستیکی طی عقد فروش زبالهبا عنوان "  خاقان آزادو آقای   معـصومه موـسوی خانممـشرتک  پیـشنهاد   .۱

خاص حقیقی ی گردید"    قرارداد با اـش مورد تصـویب قرار گرفت و مقرر ) امتیاز  ۴۸(کسـب امتیاز الزمو با  بررـس

 . دانشگاه ارجاع گردد ھیات اجرایی منابع انسانیشد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ 

استفاده از فضای اتوماسیون اداری در جهت  با عنوان "  زادهحجت اصنافی و طاهر حسین مشرتک آقایانپیشنهاد  �۲

بررسی گردید و  "  ساعته در ه�ن قالب ۴تا  ۲هی آموزشی کوتاه مدت دورههای آموزشی و نیز برگزاری ارسال پیام

مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش )  امتیاز  ۵۰(کسب امتیاز الزمبا  

 . دانشگاه ارجاع گردد ھیات اجرایی منابع انسانیبھ 

افزار  ثبت اطالعات صورت معامالت فصول در نرمبا عنوان "  امیدیاسد نوروزی و سیامک  مشرتک آقایانپیشنهاد  �۳

مورد تصویب قرار )  امتیاز  ۴۲(کسب امتیاز الزمبررسی گردید و با  "    کنرتلی آفالین با استفاده از نرم افزار اکسس

 . دانشگاه ارجاع گردد  ھیات اجرایی منابع انسانیگرفت و مقرر شد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ  

های کلکســیون گیاهان داروئی موزه علوم قراردادن بعضــی از �ونهبا عنوان "  مرحمت قربانی زاده  خانم پیشــنهاد   �۴

کســب امتیاز بررسـی گردید و با " دانشـکده کشـاورزی در ویرتین های موزه ایاردبیل در طبقه دوم سـاخت�ن یک  

ــوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ ) امتیاز ۴۲(الزم ــد موضـ ــویب قرار گرفت و مقرر شـ ھیات مورد تصـ

 . دانشگاه ارجاع گردد اجرایی منابع انسانی

به بعد   ۹۷های تغییر رـشته و انتقال ورودی های ـسال  کارنامهاـضافه کردن با عنوان "   اـسدالله نظرزاده آقایپیـشنهاد   .۵

مورد تصویب قرار گرفت و مقرر ) امتیاز ۴۲(کسب امتیاز الزمبررسی گردید و با "   در سیستم آموزشی گلستان

 . دانشگاه ارجاع گردد ھیات اجرایی منابع انسانیشد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ 

 اعضاي جلسه  

 کارگروهرئيس معاون اداری، مالی و                 اردوان قربانی  دکرت  �۱

                کارگروهتشکیالت دانشگاه و عضو  مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

                کارگروهمدیر اداری و عضو                   بهنام رسوری     �۳

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

 



  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارگروه یصورت جلسه تمین ش بیست و ه

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 چهارشنبه  در روز  ۱۳۹۷نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال    کارگروهي  جلسه  تمینشبیست ه

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۳۹۷/ ۱۰/۱۱مورخ 

 

بررسـی  "  تهیه و تنظیم جزوه کار با دوربین نقشـه برداریبا عنوان "  غالمرضـا شـهابی فرد آقایپیشـنهاد  �۱

امتیاز) مورد تصـویب قرار گرفت و مقرر شـد موضـوع برای تعیین نوع و    ۵۰و با کسـب امتیاز الزم(گردید  

 میزان پاداش به هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه ارجاع گردد

تغذیه امکان رزرواسیون غذا برای کارکنان رشکتی از طریق سامانه  با عنوان "    شهروز کامرانیپیشنهاد آقای   �۲

فرم ارزیابی   ۷و    ۶،  ۵با عنایت به عدم کسب امتیاز الزم از شاخص های وتوئی ردیف    بررسی گردید و    "یاس

 .نظام پیشنهادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

تغییر روند بررسی مدارک متقاضیان پذیرش بدون آزمون دوره ارشد با عنوان " بهروز نادری آقای پیشنهاد  �۳

امتیاز) مورد تصویب قرار گرفت  ۵۰بررسی گردید و با کسب امتیاز الزم("  نه ثبت نام اولیهو دریافت هزی

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

کارهای کاهش آســـیب راه  با عنوان "  رباب بخشـــایش و آقای جعفر مجیدپورخانم  مشـــرتک پیشـــنهاد  �۴

ــگاه ــی گردید "  پذیری در موقع بروز حوادث و بالیای طبیعی در محیط دانشـ و با عنایت به عدم  بررسـ

ــاخص های وتوئی ردیف  ــب امتیاز الزم از ش ــگاه، مورد  ۷و  ۶، ۵کس ــنهادات دانش فرم ارزیابی نظام پیش

 تصویب قرار نگرفت

درصدی برای   ۱۰اع�ل تخفیف  "با عنوان   جعفر مجیدپوررباب بخشایش و آقای خانم  مشرتک پیشنهاد  .۵

و با عنایت به عدم کـسب امتیاز  بررـسی گردید  "   دانـشجویان خوش حـساب ـساکن خوابگاههای دانـشجویی

ــاخص های وتوئی ردیف  ــویب قرار  ۷و  ۶، ۵الزم از ش ــگاه، مورد تص ــنهادات دانش فرم ارزیابی نظام پیش

 .نگرفت
 

 اعضاي جلسه  

 کارگروهرئيس معاون اداری، مالی و                 اردوان قربانی  دکرت  �۱

                کارگروهتشکیالت دانشگاه و عضو  مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

                کارگروهمدیر اداری و عضو                   بهنام رسوری     �۳

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

 



  

 
  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارگروه یصورت جلسه بیست و نهمین 

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 یکشنبه در روز ۱۳۹۷نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال  کارگروهي جلسه بیست نهمین

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۳۹۷/ ۱۵/۱۱مورخ 

 

ــنهاد آقای  �۱ ــیان پیشـ ــول الیاسـ ــکوبندی   با عنوان " رسـ ــات برقی مرتبط با سـ ــیسـ انجام عملیات تاسـ

ی کاری در خصـوص و مقرر گردید که طی یک جلسـهبررسـی گردید  " آزمایشـگاههای دانشـکده علوم  

 ربط ارائه گرددپیشنهاد مذکور توضیحات تکمیلی توسط پیشنهاد دهنده  و مبادی ذی

رصفه جویی در مرصف   با عنوان "  پور  افشین نارصی، بهزاد احمدی و علی ملک  پیشنهاد مشرتک آقایان   �۲

که در قالب فرم مربوط ارائه نگردیده بود، عنایت به اینبررسی گردید و با "  های دانشگاهبرق رایانه

 مقرر گردید موضوع به پیشنهاد دهندگان منعکس گردد.

ــرتک آقایان  �۳ ــنهاد مشـ ــف نعمت اللهی پیشـ ــوری �ودن  " با عنوان   امید عزیز زاده و یوسـ غیر حضـ

امتیاز) مورد تـصویب قرار   ۵۰بررـسی گردید و با کـسب امتیاز الزم(" درخواـست وام توـسط دانـشجویان  

گرفت و مقرر شــد موضــوع برای تعیین نوع و میزان پاداش به هیات اجرایی منابع انســانی دانشــگاه 

 ارجاع گردد.

ــنهاد آقای  .۴ ــالحی ( دانشـــجو)  پیشـ ایجاد واحد درمانی، آموزشـــی جامع  "با عنوان  محمد ابراهیم صـ

و مقرر گردید که طی یک بررســی گردید " اختالالت یادگیری و کار با کودکان با نیاز ویژه (هم طیف)

ربط ی کاری در خـصوص پیـشنهاد مذکور توـضیحات تکمیلی توـسط پیـشنهاد دهنده و مبادی ذیجلـسه

 ارائه گردد.

 

 اعضاي جلسه  

 کارگروهرئيس معاون اداری، مالی و                 اردوان قربانی  دکرت  �۱

                کارگروهتشکیالت دانشگاه و عضو  مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

                کارگروهمدیر اداری و عضو                   بهنام رسوری     �۳

 کارگروهوری و دبیر اداری و بهره الت، تحولرئیس گروه تشکی                حجت اصنافی .۴



  

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای  کارگروه یصورت جلسه  امینسی

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

مورخ   شنبهچهار  در روز  ۱۳۹۷نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال    کارگروهي  جلسه   امینسی

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۲۴/۱۱/۱۳۹۷

 

ها جهت ترسیع سامان دهی و دیجیتالی کردن پایان نامه"   با عنوان    وندافسانه حیدریخانم  پیشنهاد   �۱

  ۶، ۵با عنایت به عدم کسب امتیاز الزم از شاخص های وتوئی ردیف " بررسی گردید و  دسرتسی منابع

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

ثبت اطالعات با عنوان " اسد نوروزی و سیامک امیدیپیشنهاد مشرتک آقایان گزارش اجرایی شدن  �۲

بررسی گردید و با افزار کنرتلی آفالین با استفاده از نرم افزار اکسس " صورت معامالت فصول در نرم

و نیز حداقل امتیاز مربوط به اجرایی شدن پیشنهاد امتیاز)    ۴۲(مربوط به ایده داده شده  امتیاز    لحاظ

هیات اجرایی منابع با تصویب  گان نام برده بهمربوط میزان پاداش التفاوت مابهمقرر شد مذکور 

 گردد. پرداختانسانی دانشگاه 

ی اجرایی کارهای عمرانی اصالح برآورد هزینه  "با عنوان  اسد نوروزی    پیشنهاد آقای  گزارش اجرایی شدن �۳

مربوط به ایده داده شده امتیاز    لحاظو با  بررسی گردید  "  ی کوتاه مدت  در معامالت متوسط و عمده

میزان التفاوت مابهمقرر شد و نیز حداقل امتیاز مربوط به اجرایی شدن پیشنهاد مذکور امتیاز)  ۴۲(

 گردد. پرداختهیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه با تصویب  نام برده بهمربوط پاداش 

های بررسـی مجدد جایگزینی سـقف "با عنوان  رسـول الیاسـیان و کریم بدلی انآقایمشـرتک پیشـنهاد  .۴

با "  ی رنگیهای ورق گالوانیزههای قدیمی دانشــگاه با ســقفســی�نی ســاخت�ن دار آزبســتشــیب

ه اـم ه ـن اـیت ـب ارت بر  ۰۹/۱۱/۹۷مورخ  ۹۷/د/۲۲۵۲۳/۱۰ی شــــ�رهی عـن ـمدیر محرتم امور فنی و نـظ

و با عنایت به عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص های  بررـسی گردید  مجددا  های عمرانی دانـشگاه طرح

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

 اعضاي جلسه  

 کارگروهرئيس معاون اداری، مالی و                 اردوان قربانی  دکرت  �۱

                کارگروهتشکیالت دانشگاه و عضو  مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

                کارگروهمدیر اداری و عضو                   بهنام رسوری     �۳

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



  

 
   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارگروه یصورت جلسه و یکمین  سی

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 چهارشنبه در روز ۱۳۹۷نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال  کارگروهي جلسه سی و یکمین

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۳۹۷/ ۰۱/۱۲مورخ 

 

ــنهاد  .۱ ــرتک پیش ــای مش ــردآق ــالی م ــنک ع ــانم روش ــانی و خ ــود آقاج ــوان "   محم ــا عن ــردن ب ــی ک الکرتونیک

ــاز) مــورد تصــویب قــرار گرفــت و مقــرر شــد  ۴۲گردیــد و بــا کســب امتیــاز الزم(بررســی "  اســرتدادها امتی

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

ــی شــدن  �۲ ــایپیشــنهاد اجرای ــوان اســدالله نظــرزاده آق ــا عن ــه"  ب ــردن کارنام ــر رشــته و اضــافه ک هــای تغیی

ــه بعــد در سیســتم آموزشــی گلســتان ۹۷هــای ســال انتقــال ورودی  ــد ب ــا " بررســی گردی ــاز  لحــاظو ب امتی

و نیــز حــداقل امتیــاز مربــوط بــه اجرایــی شــدن پیشــنهاد مــذکور امتیــاز)  ۴۲(مربــوط بــه ایــده داده شــده 

ــاداش التفــاوت مابــهمقــرر شــد  هیــات اجرایــی منــابع انســانی بــا تصــویب  نــام بــرده بــهمربــوط میــزان پ

 گردد. اختپرددانشگاه 

ی مصــوبه " دانشــجویی  نشــریاتایجــاد ســایت   "بــا عنــوان  ســوملاز عــادل خــانمپیشــنهاد در خصــوص  �۳

 ار گرفت.ر تایید ق مورد تاکید و ۱۷/۱۰/۹۷مورخ  ۲۰۵۴۸ی کارگروه به ش�ره ۱۱/۱۰/۹۷مورخ 

" بهســازی منــابع انســانی از طریــق اشــرتاک دانــش ســازمانی بــا عنــوان "   دکــرت تقــی اکــربیپیشــنهاد آقــای  �۴

امتیــاز) مــورد تصــویب قــرار گرفــت و مقــرر شــد موضــوع بــرای  ۵۰بررســی گردیــد و بــا کســب امتیــاز الزم(

 تعیین نوع و میزان پاداش به هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه ارجاع گردد

 
 اعضاي جلسه  

 کارگروهرئيس معاون اداری، مالی و                 اردوان قربانی  دکرت  �۱

                کارگروهتشکیالت دانشگاه و عضو  مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

                کارگروهمدیر اداری و عضو                   بهنام رسوری     �۳

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



  

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارگروه یصورت جلسه مین  دو و  سی

 ۱۳۹۷اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 
 چهارشنبه در روز ۱۳۹۷نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال  کارگروهي جلسه سی و دومین

 گردید:با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ  ۱۳۹۷/ ۱۵/۱۲مورخ 
ــای  .۱ ــرت محســن برغمــدیپیشــنهاد آق ــوان "   دک ــا عن ــک ب ــدنی عمــومی ی ــت ب " و دو اختصاصــی شــدن درس تربی

ــه ــاس نام ــر اس ــ�رهب ــورخ  ۹۷/د/۲۵۲۲۲/۲۰ی ی ش ــکده ۰۷/۱۲/۱۳۹۷م ــرتم دانش ــیس مح ــی و رئ ــوم تربیت ی عل
ــاز الزم(شناســی دانشــگاه روان ــا کســب امتی ــد و ب ــرر  ۵۰بررســی گردی ــت و مق ــرار گرف ــورد تصــویب ق ــاز) م امتی

 داش به هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه ارجاع گردد.شد موضوع برای تعیین نوع و میزان پا
ی ثبــت نــام و صــدور گــواهی کارگاههــای آموزشــی راه انــدازی ســامانه " بــا عنــوان حســین ســلیمیآقــای پیشــنهاد  �۲

ــاوری  ــت پژوهشــی و فن ــاز الزم(معاون ــا کســب امتی ــد و ب ــرر  ۵۰" بررســی گردی ــرار گرفــت و مق ــورد تصــویب ق ــاز) م امتی
 برای تعیین نوع و میزان پاداش به هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه ارجاع گردد.شد موضوع 

ــی، دکــرت رضــا ان آقایــ  مشــرتک  پیشــنهاد .۳ ــراهیم زارع ای�ن ــی النقــی مصــطفایی، اب ــاور خــدمتیپر عل  وز و دکــرت ی
ی مـــورخ بـــر اســـاس نامـــه"  MVIPراه انـــدازی آزمایشـــگاه پـــردازش تصـــویر و بینـــایی ماشـــین "بـــا عنـــوان 

بررســـی مجـــددا مـــدیر محـــرتم فنـــاوری اطالعـــات وارتباطـــات دانشـــگاه  ۰۴/۱۲/۱۳۹۷مـــورخ  ۹۷/د/۲۴۸۸۹/۹
ــد  ــدم گردی ــه ع ــت ب ــا عنای ــرتم و ب ــت مح ــوع از ریاس ــرر شــد موض ــارگروه ، مق ــه الزم در بررســی ک ــول نتیج حص
 ی فنی ومهندسی دانشگاه استعالم گردد.هدانشکد

" صدور گواهینامه های آموزش    با عنوان  محسن صدیقی، محسن شیخ علیزاده و بهنام رسوری  پیشنهاد مشرتک آقایان   �۴
امتیاز)    ۵۰" بررسی گردید و با کسب امتیاز الزم(ضمن خدمت اعضای غیرهیات علمی دانشگاه به صورت الکرتونیکی

یزان پاداش به هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد موضوع برای تعیین نوع و م
 ارجاع گردد.

بررســی گردید و مقرر شــد "    کالیرباســیون دســتگاههای آزمایشــگاهیبا عنوان "     غالمرضــا پوررحیمیپیشــنهاد آقای  .۵
ی کشــاورزی و نیز ریاســت محرتم آزمایشــگاه مرکزی تصــمیم گیری نهایی از ریاســت محرتم دانشــکدهموضــوع برای 

 شگاه استعالم گردد.دان
هــا و اجــرای آن بــرای هــای قابــل قبــول در مزایــدهاعالم نظــر در مــورد پیشــنهاد : افــزودن چــک بــانکی بــه وثیقــه .۶

ــود رشایــ  ــای ط" بهب ــد  محمــود آقاجــانیآق ــاز الزم(بررســی گردی ــا کســب امتی ــرار  ۴۵و ب ــاز) مــورد تصــویب ق امتی
پــاداش بــه هیــات اجرایــی منــابع انســانی دانشــگاه ارجــاع گرفت و مقــرر شــد موضــوع بــرای تعیــین نــوع و میــزان 

 گردد.
ــوان  ســمیه هوشــیارخــانم پیشــنهاد  .۷ ــا عن ــق سیاســت" ب ــروس دانشــگاه محق ــی وی ــدی آنت هــای نصــب و پیکربن

ــاز الزم("  اردبیلــی ــا کســب امتی ــاز) مــورد تصــویب قــرار گرفــت و مقــرر شــد موضــوع  ۴۵بررســی گردیــد و ب امتی
 میزان پاداش به هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه ارجاع گرددبرای تعیین نوع و 

ــای  .۸ ــانیپیشــنهاد آق ــزاد قرب ــوان  به ــا عن ــه کــاهش اســناد و" ب ــه کمــک هزین ــانمــدارک مثبت ــب ی پای نامــه در قال
ــهصــورت ــدهاجلس ــاهش فرآین ــور و ک ــد ام ــیع در فرآین ــتای ترس ــواد مرصــفی در راس ــا "  ی م ــد و ب ــی گردی بررس
ــب  ــاز الزم(کس ــزان  ۵۰امتی ــوع و می ــین ن ــرای تعی ــوع ب ــد موض ــرر ش ــت و مق ــرار گرف ــویب ق ــورد تص ــاز) م امتی

 پاداش به هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه ارجاع گردد.
 

 اعضاي جلسه  

 کارگروهرئيس معاون اداری، مالی و                 اردوان قربانی  دکرت  �۱
                کارگروهتشکیالت دانشگاه و عضو  مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲
                کارگروهمدیر اداری و عضو                   بهنام رسوری     �۳

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