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باسمه تعالی

صورتجلسه شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل

دستَر جلسِ:

 بحث و بررسی در رابطه با فعال شذنشورای زنان فرهیخته استانجلسه در ساعت  . 8/ 30روزچ هارشنبهمىرخ 1395/ 01/ 25با شرکت اعضاء در حمل دبیرخانه
هیات امنای استان با تالوت آیاتی از قرآن کریم تشکیل شد و بر اساس دستىر کار
جلسه بعد از حبث ،بررسی و تبادل نظر ،به شرح ذیل اختاذ تصمیم گردید:

در جلسَ شْرای سًاى فزُیختَ داًشگاٍ آساد اسالهی استاى اردتیل کَ تا دضْر جٌاب آقای دکتز شاهل
رئیس هذتزم داًشگاٍ آساد اسالهی ّادذ اردتیل ّجٌاب آقای دکتز آسادی رئیس هذتزم دتیزخاًَ ُیات
اهٌای استاى اردتیل ّ تقیَ اعضای هذتزم شْرا در تاریخ  95/ 01/ 25تشکیل گزدیذ .در اتتذای جلسَ خاًن
دکتز سلیواًی رئیس هذتزم شْرای سًاى فزُیختَ استاى ضوي تثزیک سال ًْ ،اس اعضا خْاستٌذ تا در
سال جذیذ تزای فعال شذى شْرای سًاى در سطخ داًشگاٍ راُکار ارائَ ًوایٌذ کَ پس اس تذث ّ تزرسی
ُایی در ایي سهیٌَ ّ سهیٌَ ُای دیگز هطالة ّ هْاردی تَ شزح سیز تصْیة گزدیذ:
- 1هقزر گزدیذ تزًاهَ راُثزدی کْتاٍ هذت ّ تلٌذ هذت شْرا ًْشتَ شْد.
ی تزًاهَ ُا یوصْب شْرا دارای هذتْای تاال ّ تاثیز گذاری تاال تاشذ.
- 2هقزر گزد د
- 3تاکیذ گزدیذ در صْرت غیثت اعضا سَ جلسَ هتْالی ،جایگشیي اًتخاب شْد.
- 4هقزر گزدیذ تزای شزکت ّ فعالیت هستوز در جلسات شْرا اهتیاس فزٌُگی گذاشتَ شْد تا تاعث
فعال شذى فعالیت شْرا در سطخ داًشگاٍ شْد.
- 5تاکیذ گزدیذ ًقش سًاى در اقذام ّ عول (اقتصاد هقاّهتی) تزرسی شْد.
- 6هقزر گزدیذ تزرسی شْد کَ داًشگاٍ چَ کاری هی تْاًذ در هْرد اقتصاد هقاّهتی اًجام دُذ.
ّ در اداهَ جلسَ آقای دکتز شاهل دتیزُیات اهٌای استاى پیشٌِاد ًوْدًذتا تْجَ تَ تزگشاری هزاسن رّس
هعلوتْسظ داًشگاٍ ،اس طزیق شْرای سًاى فزُیختَ دّ ًفز اس سًاى ًخثَ ّ تزتز داًشگاُی را اًتخاب
کزدٍ ّ تَ هعاًّت آهْسشی هعزفی کٌیذ تا در هزاسن رّس هعلن اس آًِا تجلیل تَ عول آیذ.

اعضای حاضر در جلسِ شَرای زًاى فرّیختِ :
علی شاهل –بٌْام آزادی -هحسي هلکی  -تَراى سلیواًی–فاطوِ شیخلًٍَذ-
سویِ رستن زادُ هٌصَر–فاطمه ناصحی -فریبا محمدلو– رٍیا احوذیاى
خاًن دکتر تَراى سلیواًی رئیس شَرای زًاى فرّیختِ استاى

