
  ء دانشگاه تهرانمصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۶از سال 

 :بر اساس شماره و تاريخ جلسه
 )امور بین الملل(

 
 :۱8/4/۱347ـ جلسه ۱۱

  

 ـ پرداخت هزينه معالجات دکتر محمد معين در نوتردام 

 
 :4/3/۱348ـ جلسه ۲۰ 

  

هيـأت مموزشـي  بـه خـار  بـا پرداخـت پـاداه ماهانـه در مـوارد تفويض اختيار به رئيس دانشگاه در خصوص اعزام اعضاي  -

 استثنايي

 
  3/۲/۱349ـ جلسه 3۲

  

 ـ تمديد مأموريت مقاي عبدالعلي جهانشاهي در بانک بين المللي ترميم و توسعه 

 

 :۱7/6/۱35۰ـ جلسه 8۲

 

 شگاهيـ  اعزام عده اي از دانش مموختگان  به خار   از کشور براي کسب مدار  باالتر دان 

 

 :۰۲/۱۲/۱35۰ـ جلسه 9۲

    

 احتساب سوابق مموزشي مقاي دکتر فرهاد نواب در خار  از کشور براي احراز ابتداي سال چهارم استادياري -

 

 :۱9/۱۰/۱35۱ـ جلسه 3۰

 

 ارتقا و تعيين وضع استخدامي اعضاي هيأت علمي که براي احراز سمت از سوي دولت به خار  از کشور اعزام مي شوند -

 

 :8/۲/۱354جلسه  ـ63

 

 پرداخت هزينه سفر مقاي دکتر محمدعلي حديدي دانشيار دانشکده پزشکي -

 

 

 



 :۲3/9/۱354ـ جلسه 73

   

 ـ فروه نيم بهاي کتابهاي منتشره انتشارات دانشگاه به کتابخانه مرکزي به منظور مبادله با کتب خارجي

 حيدريان دانشيار سابق دانشکده حقوق از لندن به تهرانپرداخت هزينه حمل جنازه مرحوم دکتر محمود  ـ 

 

 (8٫6٫۲535) :8/6/۱355ـ جلسه 83

 

 پرداخت هزينه سفر و حمل بار عده اي از داوطلبان عضويت هيأت علمي دانشکده دندانپزشکي خار  از کشور ؛  -

وم و مراسم دويستمين سـالگرد پرداخت هزينه شرکت دکتر حسين کشي افشار در اجالس شوراي بين المللي علوم و سمپوزي -

 استقالل ممريکا.

 

 

 (۱6٫3٫۲536) :۱6/3/۱356ـ جلسه 93

 

 تعيين هزينه هاي قابل پرداخت به اعضاي هيأت علمي که از خار  کشور جذب مي شوند. -

 پرداخت هزينه مسافرت مقاي دکتر هرمز شمس -

 پرداخت هزينه معالجات مقاي پروفسور قوام صدوقي  -
 

 

 (۲8/6/۲536) :۲8/6/۱356ـ جلسه 4۰
 

 پرداخت قسمتي از هزينه معالجه مقايان دکتر مقصودي  و هنرور اساتيد دانشکده داروسازي و ادبيات و علوم انساني؛  -

 پرداخت هزينه مراجعت و حمل اثاثيه چهار عضو هيأت علمي دانشکده دندانپزشکي از خار  کشور -

 

 


