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دستَر جلسِ:

 -بحث ٍ بررسی در رابطِ با فعالیتْای شَرای زًاى فرّیختِ استاى

 1394/ 09/ 18ب ا شرک ت اع ضاء در م حل
ج لسه در ساع ت  . 8/ 30روزچ هار شنبهمور خ
دب یرخ ان ه ه یات ام نای ا ستان ب ا ت الوت آی ات ی از ق رآن ک ری م ت شکیل شد و ب ر ا س
د ستور ک ار ج لسه ب عد از ب حث ،ب رر سی و ت بادل ن ظر ،ب ه شرح ذی ل ات خاذ ت صمیم
گ ردی د :

در دٍهیي جلسِ شَرای زًاى فرّیختِ داًشگاُ آزاد اسالهی استاى اردبیل کِ با حضَر جٌاب آقای دکتر شاهل رئیس هحترم داًشگاُ آزاد
اسالهی ٍاحذ اردبیل ٍجٌاب آقای دکتر آزادی رئیس هحترم دبیرخاًِ ّیات اهٌای استاى اردبیل ٍ بقیِ اعضای هحترم شَرا در تاریخ 94/ 9/ 18
تشکیل گردیذ .در ایي جلسِ کِ ًوایٌذُ استاًذار اردبیل ًیس حضَر داشتٌذ از خاًن دکتر سلیواًی رئیس هحترم شَرا دعَت ًوَدًذ کِ در
کارگرٍُ استاًذاری کِ در هَرد زًاى تشکیل هی شَد شرکت کٌٌذ .در ایي جلسِ آقای دکتر شاهل پیشٌْاد ًوَدًذ :
 ًوایٌذُ شَرا در استاًذاری هعرفی شَد. بر برگساری ّوایش ٍ ًشست باًَاى در داًشگاُ آزاد اسالهی اردبیل تاکیذ ًوَدًذ. بر برگساری جلسِ پرسش ٍ پاسخ با حضَر زًاى تاکیذ ًوَدًذ. بر راُ اًذازی ًشریِ زًاى ٍ داًشگاُ تاکیذ ًوَدًذ. هقرر گردیذ لیٌک شَرای زًاى فرّیختِ در سایت داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ اردبیل جْت هعرفی شَرا ٍ اّذاف آى در سظح داًشگاُایجاد شَد.
 هشخص کردى برًاهِ ساالًِ شَرا در سال 1395 هقرر گردیذ آهارکلیِ فارغ التحصیالى زى هَفق در سطح استاى کِ از فارغ التحصیالى داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ اردبیل هی باشٌذ رابصَرت کتاب گردآٍری کٌٌذ.
در اداهِ جلسِ آقای دکتر ضعیفی زادُ هعاٍى هحترم پژٍّشی ٍاحذ اردبیل بیاى ًوَدًذ :تقریبا  % 60داًشجَیاى ها زًوی باشٌذ پس شَرا
بایذ از ظریق سایت ،ایویل یا فراخَاى هطالبات ٍ هشکالت داًشجَیاى زى را جوع آٍری ًوَدُ ٍ راّکار پیشٌْاد ًوایٌذ ٍ .هرکس داًش
بٌیاى تحت عٌَاى تحصیلی ٍحقَقی راُ اًذازی شَد.
در ًْایت آقای دکتر آزادی بیاى ًوَدًذ تا جلسِ بعذی ،کارّای زیر اٍلَیت برًاهِ قرار گیرد:
 کویتِ ای تشکیل یابذ ٍ اعضای آى  3تا ً 5فرتعییي گردد ٍ ًیس اعضای کارگرٍُ هشخص شَد. هصَبات کارگرٍُ تَسط خاًن دکتر سلیواًی هشخص شَد ٍ در جلسِ شَرای زًاى هطرح گردد. هَضَعات طرح پژٍّشی هرتبط با زًاى تْیِ شذُ ٍ در جلسِ بعذی هطرح گردد. -هجَز ایجاد ًشریِ در حیطِ زًاى دٍ شوارُ در سال از خاًن دکتر شیخلًٍَذ گرفتِ شَد.

اعضای حاضر در جلسِ شَرای زًاى فرّیختِ :
علی شاهل –بٌْام آزادی -هحسي هلکی  -هحوذ ضعیفی زادُ -حجت الِ فریذ درخشاى -تَراى سلیواًی–فاطوِ شیخلًٍَذ-
سویِ رستن زادُ هٌصَر–– حویذُ احذی – رٍیا احوذیاى
خاًن دکتر تَراى سلیواًی رئیس شَرای زًاى فرّیختِ استاى:

