
 دانشگاه تهران مصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۶از سال  

 :بر اساس شماره و تاريخ جلسه
 )حقوقی(

 
 

 :3۰/3/۱347ـ جلسه مورخ ۱۰

  

 ـ حق الوکاله وکالي دانشگاه 

 نامه نخست وزيري درباره حقوق روساي دانشگاهها -

 

 :۱8/4/۱347ـ جلسه ۱۱ 

  
 انشکده پزشکيد ۱۳۸۴۲تصويب مفاد نامه شماره  

 :9/9/۱348ـ جلسه ۲۲

 

 مجاور دانشکده کشاورزي از محل صرفه جويي هاي سال قبلهاي ـ دستور خريداري اعياني 

 

  3/۲/۱349ـ جلسه 3۲

  

 اذن انتفاع يک قطعه زمين به شهرداري کرج براي بناي کتابخانه عموميـ 

 ـ اجازه بهره برداري بازرگاني از مؤسسه فيزيوتراپي دانشگاه

 ـ تبعيت از مقررات قانون محاسبات عمومي تا زمان تهيه مقررات خاص دانشگاه تهران

 

 :۱۲/5/۱35۰ـ جلسه 7۲

 ـ تصويب تدوين و اجراي موقت آيين نامه معامالت دانشگاه  

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

 :۰۲/۱۲/۱35۰ـ جلسه 9۲

 ه فوق العاده روزانه  مصوب هيات دولت در مورد رئيس و معاونان دانشگاهتأييد شمول آيين نام 

  

 ـ اجاره استفاده شهرداري کرج از يک قطعه زمين براي احداث پارک 

  

 

 :۱9/۱۰/۱35۱ـ جلسه 3۰

 

 تصويب نهايي آيين نامه امور مالي و معامالت دانشگاه -



 

 بع طبيعي براي تهيه مسکنمناـ واگذاري زمين به کارکنان دانشکده هاي کشاورزي و  

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

 ـ اجازه استفاده از يک قطعه زمين به شرکت مخابرات ايران 

 

 

 

 :9/5/۱35۲ـ جلسه 3۱

 بير هيأت امناتائيد انتصاب آقاي دکتر جمشيد بهنام  استاد و رئيس دانشکده علوم اجتماعي و تعاون   به سمت د -

 تصويب آيين نامه داخلي هيأت امنا -

 افزايش حق الوکاله  آقاي محمد ضياء الدين محسني مشاور حقوقي دانشگاه -

 ـ تصويب مقررات کمک به ورثه اساتيد متوفي

 :۱۲/۱۲/۱35۲ـ جلسه 33

 فورماتور براي دانشگاهاذن انتفاع يک قطعه زمين به شرکت برق منطقه اي تهران  جهت ايجاد يک دستگاه پست ترانس -

 به آقاي مهندس سياسي معوض ـ واگذاري زمين 

   

 :6/۱۲/۱353ـ جلسه 53

 ـ اجازه فروش يک باب خانه متعلق به دانشکده پزشکي 

 پرداخت هزينه تعميرات بقعه قيدار نبي از محل عوايد موقوفات  -

 پرورشواگذاري باغ  نباتات موقوفه بانو گلنار فرمانفرماييان به آموزش و  -

 
 :8/۲/۱354ـ جلسه 63

 احداث ساختمان هاي جديد با وجوه حاصل از فروش زمين هاي دانشکده کشاورزي  واقع شده در طرح تعريض خيابان  -   

ـ تجديد نظر در آيين نامه استفاده از خانه هاي سازماني و پرداخت حق اياب و ذهاب به اساتيدي که از خانه سازماني استفاده نمي 

 کنند.

 :۲3/9/۱354ـ جلسه 73

 

 تصويب مطالبي که به علت فوريت موضوع  با موافقت قبلي رئيس دانشگاه  مورد اقدام قرار گرفته است:   -

 تقليل مدت محروميت از تحصيل  آقايان سيد جاويد سيد صدري و محمد شباني نيکو  ؛  -

 تائيد اختيارات تفويض شده در جلسات هيات امناء؛  پرداخت  -

 الزحمه آقاي محمد ضياء الدين محسني مشاور حقوقي دانشگاه  افزايش حق  -

 

 

 (8٫6٫۲535: )8/6/۱355جلسه ـ 83

 متر مربع زمين خريداري شده از سازمان زمين به اقاي اميراله قاجار ۶۹/۶۳موافقت با انتقال  -

 ـ تفويض اختيار به رئيس دانشگاه در مورد واگذاري اراضي و ابنيه به دانشگاه گيالن

 

 



 (۱6٫3٫۲536: )۱6/3/۱356ـ جلسه 93 

   

 ضوابط مشترک و عام سازمان مالي و معامالتي امور پژوهشي دانشگاهها ۱۹آئين نامه اجرايي ماده  -

 

 (۲8/6/۲536: )۲8/6/۱356جلسه ـ 4۰

 

 ـ اجازه احداث آپارتمانهاي سازماني با استفاده از وام بانکي و درآمدهاي اختصاصي

 

 


