
 ء دانشگاه تهرانمصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۶از سال  

 :بر اساس شماره و تاريخ جلسه
 (موارد تفویض اختیار شده )

 
 :14/6/1346ـ جلسه ۲

  

 ـ آيين نامه داخلي هيأت امنا

  

 :۲1/8/1347ـ جلسه 61

  

 و صدور دستور اجراي آزمايشي آنأت آموزشي يـ تفويض اختيار به کميسيون ويژه براي تصويب آيين نامه استخدامي ه

 

 :9/9/1347ـ جلسه 71
 ررات استخدامي هيأت آموزشي ـ تفويض اختيار به رئيس دانشگاه در خصوص مق 

  ـ تفويض اختيار به رئيس دانشگاه براي جابجايي اعتبارات مواد مختلف بودجه 

 اي جاري ـ تفويض اختيار به رئيس دانشگاه در خصوص بخشي از هزينه ه

 ـ تفويض اختيار به رئيس دانشگاه در خصوص اصالح آيين نامه معامالت

 

 :۲/1۲/1347ـ جلسه 91

 دانشگاه  ۱۳۴8ـ تشکيل کميسيون ويژه براي بررسي و تصويب بودجه سال  

  

 :4/3/1348ـ جلسه ۲۰

 تشکيل کميسيون ويژه براي بررسي سازمان اداري دانشگاه -

 انشگاه در خصوص اعزام اعضاي هيأت آموزشي  به خارج با پرداخت پاداش ماهانه در موارد استثناييتفويض اختيار به رئيس د -

 

 :9/9/1348ـ جلسه ۲۲ 

 ـ تشکيل کميسيون جديد براي تصويب آيين نامه استخدام هيأت آموزشي  و سازمان اداري دانشگاه به رياست آقاي دکتر اقبال 

 

  3/۲/1349ـ جلسه 3۲

 ر به کميسيون منتخب در خصوص اصالح آيين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهـ تفويض اختيا 

 ـ تفويض اختيار به کميسيون منتخب براي انعقاد قرارداد تحقيق و تأليف کتاب با آقاي دکتر ذبيح اله صفا 

 ۱۳۴9ـ تفويض اختيار به کميسيون ويژه در خصوص بودجه سال 

 :1۲/5/135۰ـ جلسه 7۲

   

 ۱۳۵0تيار به کميسيون ويژه براي تصويب بودجه سال ـ تفويض اخ 

  



 قانون تشکيل و اختيارات هيأت امناي دانشگاه ۷تاييد تفسير ماده  -

 ـ تفويض اختيار به رئيس دانشگاه براي دعوت از اساتيد به منظور تدريس در تابستان 

  

 :۰۲/1۲/135۰ـ جلسه 9۲

  

 دانشگاه و دانشکده پزشکي ۱۳۵۱سال  ـ تفويض اختيار به کميسيون براي تصويب بودجه 

 

 :19/1۰/1351ـ جلسه 3۰

  

 ـ تشکيل کميسيون براي تعيين ضابطه کمک به ورثه برخي اساتيد متوفي 

 تشکيل کميسيون براي تدوين مقررات بهره برداري از مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه -

 :9/5/135۲ـ جلسه 31

 ـ تصويب آيين نامه داخلي هيأت امنا

 :1۲/1۲/135۲ـ جلسه 33

ـ تفويض اختيار به کميسيون منتخب هيات امناء  براي اصالح و تکميل آيين نامه استخدامي هيـأت علمـي و سـازمان آموزشـي و  

 اداري دانشگاه

 ـ تفويض اختيار به کميسيون منتخب  هيات امناء براي تصميم گيري در مورد ارتقاء اعضاي هيأت علمي 

   

 :6/1۲/3135ـ جلسه 53

 به کميسيون ويژه ۱۳۵۴ـ تفويض اختيار تصويب بودجه  

 ـ تفويض اختيار به رئيس هيأت امنا براي تکميل و اصالح آيين نامه استخدامي هيأت علمي 

 ـ تفويض اختيار تصميم گيري در مورد سال چهارم استفاده از بوررس به رئيس هيأت امنا 
 

 :۲3/9/1354ـ جلسه 73

  

 آئين نامه استخدامي هيات علمي به هيات مميزه دانشگاه ۱0اده تفويض اختيارات م - 

 

 (8٫6٫۲535: )8/6/1355ـ جلسه 83 

 ـ تفويض اختيار به رئيس دانشگاه در مورد واگذاري اراضي و ساختمان هاي دانشکده کشاورزي در گيالن به دانشگاه گيالن 

 

 (16٫3٫۲536: )16/3/1356ـ جلسه 93 

 به کميسيون ۲۵۳۶جه سال تفويض اختيار تصويب بود -

 

 (۲8/6/۲536: )۲8/6/1356ـ جلسه 4۰

 تفويض اختيار به رئيس دانشگاه( )ـ اجازه و شرايط پرداخت کمک هزينه مسکن به اعضاي هيأت علمي

  

 

 (6٫11٫۲536: )6/11/1356ـ جلسه 4۲ 



 ي دانشکده داروسازيتفويض احتيار به رئيس دانشگاه در خصوص وضع استخدامي سه نفر از اعضاي هيات علم -

 تفويض اختيار به رئيس دانشگاه در خصوص تعيين سرپرست گروه مهندسي راه و ساختمان -

 تفويض اختيار جابجايي مواد بودجه جاري و عمراني به کميسيون مالي منتخب هيأت امنا -

 ـ تفويض اختيار ترفيع مربيان فني به کميته سه نفره منتخب رئيس دانشگاه

 

 17٫4٫۲537: )71/4/1357ـ جلسه 54

 آيين نامه استخدام هيأت علمي به کميته منتخب  ۴۴ـ تفويض اختيار اصالح ماده 
 ـ تفويض اختيار به رئيس هيأت امنا براي رساندن نمودارهاي سازماني به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي 

 ز اعضاي هيأت علمي موسسه علوم وفنون هسته اي تفويض اختيار به رئيس دانشگاه در خصوص تمديد مأموريت دو تن ا -

 

 (15٫6٫۲537: )15/6/1357ـ جلسه 64 

 ـ تفويض اختيار افزايش حقوق ماهيانه دستياران دانشکده پزشکي به رئيس دانشگاه

 

 


