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در ابتدا رئيس محترم دانشگاه ضمن خير مقدم به اعضاي جلسه خواستار تشويق و ترغيب كاركنان و دانشجويان  به سمت ورزشهاي عمومي       

پس از آن معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه، ضمن عرض تسليت به مناسبت شهادت امام . ن هزينه توسط دانشگاه گرديدوهمگاني با كمتري
و آقاي زيباكالم مربي تيم تنيس روي ميز دانشگاه جهت كسب مقام سوم استان و راهيابي به مسابقات  ، بازيكن زادهاز خانم بهادري) ع(جعفر صادق

. مربي تيم شطرنج در كسب مقام سوم استان تقدير بعمل آوردندبازيكنان وآقاي هاشمي  ،ها مريم چمنكار و سكينه موسوياز خانمكشوري و همچنين 
اي به آقاي دكتر نيكزاد درخواست خريد ميزوساعت شطرنج ، تجهيز سالن شطرنج و  خريد تردميل توسط مجمع خيرين سالمت طي مكاتبه همچنين

  .موارد ذيل به تصويب رسيدسپس . اعالم گرديد
  :مصوبات

  .هاي مصرفي المپياد ورزشي ، مقررگرديد در صورت عدم برگزاري المپياد ، ازدانشجويان تيمها تقدير و تشكر گرددپس از بررسي هزينه -1
  .يال تهيه گرددر200.000.000پمپ و شير فلكه هاي مورد نياز تا سقف ، مقررگرديد تجهيزات  مورد نياز استخر از قبيل پمپ كلرزن -2
  .مقررگرديد جهت تعويض لوله هاي آب سرد و گرم سالن تربيت بدني، توسط دفتر فني برآورد هزينه انجام و سپس اقدام گردد -3
مقررگرديد مخارج حفظ و نگهداري زمين چمن به معاونت توسعه واگذار و جهت جلوگيري از ورود سگها به زمين چمن ومحوطه تربيت  -4

  .نه فنس كشي انجام شودبدني با حداقل هزي
  .مقررگرديد با مديريت صحيح، ازنيروي انساني براي اضافه كارساعات سالن تربيت بدني ازواحدهاي ديگراستفاده گردد -5
مقررگرديد هرچه سريعتر كار گروه كارشناسي برگزار وبرنامه ها ونيازهاي مالي ونيروي انساني ازمعاونت توسعه به معاونت دانشجويي  -6

  .واگذار وتحت يك مديريت انجام شود
 : استخر مقرر گرديد مبلغ بليط در رابطه با -7
تومان 3000درجه دو  -تومان  1500كاركنان -تومان 600دانشجويي .تغيير يابد ومبلغ ديگر بليط ها باميزان درصد تخفيف تومان4500آزاداستخر بليط 

  تومان 3000پزشكان 
 .فرزند دانشجو به نرخ كارمندي محاسبه گردد همسروهزينه استخر مقررگرديد  -8
  يافت گرددرابطين بهداشت به نرخ كارمندي محاسبه  و معادل تخفيف آن از معاونت بهداشتي در هزينه استخر مقررگرديد -9

  .فرزندان تحت تكفل بازنشستگان به نرخ كارمندي محاسبه گردد همسر و هزينه استخر مقرر گرديد  -10
جهت اسامي خيرين و هزينه ماهيانه  مقرر گرديد خيرين سالمت شخصا با كارت رايگان وارد شده و همراه آنان به نرخ آزاد و  -11

  . .گردد به مجمع اعالم پرداخت 
در وكليه اعضا برنامه هاي خودرا دررابطه باسياستهاي دانشگاه آماده ) نيمه دوم مهرماه  (ورزش  شورايآتي  جلسهدرمقرر گرديد  -12

 .بعمل آيدرابطه با ورزشهاي گروهي مختلف  بررسي  
 .مقرر گرديد در جلسه آتي از حوزه معاونت بهداشتي نيز يك نماينده در جلسه حضور  داشته باشدهمچنين   -13

             


