
 
 
 
 

 نمایه موضوعي مصوبات هيأت امناء دانشگاه تهران

 ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۶از سال  

 :بر اساس شماره و تاریخ جلسه 

 (تشکیالت و بودجه ) 

 :۱۳۴۶/  ۶/  ۱۴ جلسه -۲

 امنا هيأت داخلي نامه آئين -

 ۷ ـ جلسه 9/۱9/ ۱۳۴۶

بودجه ـ  

 ۸ـ جلسه ۱۳۴۶/۱0/۱9:

تمام وقت  دانشکده فني به ریاست پلي تکنيکانتخاب آقای دکتر یگانه حائری  استاد  -  

تائيد انتصاب تعدادی از رؤسای دانشکده ها  -   

 9ـ جلسه ۱۳۴۶/۱۲/۱0:

 ائيد انتصاب آقای دکتر حفيظي به ریاست دانشکده پزشکيت -

 ۱0ـ جلسه مورخ ۱۳۴۷/۳/۳0:

 نامه نخست وزیری درباره حقوق روسای دانشگاهها 

بودجه  ـ  

 ۱۱ـ جلسه ۱۳۴۷/۴/۱۸:

تایيد انتصاب آقای هوشنگ سيحون به ریاست دانشکده هنرهای زیبا   

 ۱۲ـ جلسه ۱۳۴۷/۴/۲5:

۳۰تا ماده  ۱۳تصویب مقررات استخدامي هيأت آموزشي: از ماده     

 ۱۳ـ جلسه ۱۳۴۷/5/۱:

  ۳۱تصویب مقررات استخدامي هيأت آموزشي تا ماده   



 
 
 
 

 

 ۱۶ـ جلسه ۱۳۴۷/۸/۲۱:

۱۳۴۷سال  نحوه تخصيص بخشي از اعتبارات ـ  

 ۱۷ـ جلسه ۱۳۴۷/9/9:

 ـ تفویض اختيار به رئيس دانشگاه برای جابجایي اعتبارات مواد مختلف بودجه 

 ـ نحوه جابجایي اعتبارات برنامه ها 

 ـ تمرکز عواید اختصاصي در سازمان مرکزی 

که متصدیان آنها به علتي از تأمين اعتبار هزینه های غير مستمر از محل صرفه جویي ردیف های بالتصدی و ردیف هایي  ـ

 صندوق دانشگاه دریافتي ندارند.

ایيد تبدیل احکام سرپرستان دانشکده ها بعنوان رئيس دانشکدهت  

 ۱9ـ جلسه ۱۳۴۷/۱۲/۲:

دانشگاه  ۱۳۴8ـ تشکيل کميسيون ویژه برای بررسي و تصویب بودجه سال    

 :۱۳۴۸/  ۳/  ۴ جلسه -0۲

 دانشگاه اداری سازمان بررسي برای ویژه کميسيون تشکيل -

فویض اختيار به رئيس دانشگاه در خصوص اعزام اعضای هيأت آموزشي  به خارج با پرداخت پاداش ماهانه در موارد استثنایيت  

تعيين مهلت برای تکميل طرح مقدماتي  مقررات استخدامي هيأت آموزشي جهت تصویب هيات امناء     

 ۲۱ـ جلسه ۱۳۴۸/۴/۲۸:

ای آقای پروفسور فضل اله رضا از سمت رئيس دانشگاه و انتخاب آقای دکتر علينقي عاليخاني به ریاست دانشگاه تهرانموافقت با استعف ـ  

 ۲۲ـ جلسه ۱۳۴۸/9/9:

شکيل کميسيون جدید برای تصویب آیين نامه استخدام هيأت آموزشي  و سازمان اداری دانشگاه به ریاست آقای دکتر اقبالت -  

و پرداخت فوق العاده به هيأت آموزشي تمام وقت دانشگاه ۱۳۴8به هزینه های سال  ۱۳۴۷های سال خصيص صرفه جویي ت -   

عتبارات واگذار شده به دانشکده پزشکي ا -   

 

 



 
 
 
 

 ۲۳ـ جلسه ۱۳۴9/۲/۳ 

۱۳۴9تفویض اختيار به کميسيون ویژه در خصوص بودجه سال  ـ  

 نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهفویض اختيار به کميسيون منتخب در خصوص اصالح آیين ت -

 طبق آئين نامه های مربوط ۴9و  ۴8اجازه مصرف عواید اختصاصي در سال های  -

 موضوع ریاست دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي و مرکز زبان های خارجي و مدیریت گروه زبان های خارجي  -

 

 ۲۶ـ جلسه ۱۳50/۴/۲۴: 

 نقي  عاليخاني و انتخاب آقای دکتر هوشنگ نهاوندی به ریاست دانشگاهموافقت با استعفای دکتر علي -

 :۱۳50/  5/  ۱۲ جلسه-۷۲

۱۳۵۰تفویض اختيار به کميسيون ویژه برای تصویب بودجه سال  ـ  

أیيد انتصاب معاونان دانشگاه و رؤسای دانشکده هات -  

تصویب پيشنهادهای رئيس دانشگاه در خصوص: تجدید نظر در برخي مواد آیين نامه های دانشگاه؛  تدوین و اجرای موقت آیين نامه  - 

 معامالت دانشگاه و  تغيير تشکيالت سازمان مرکزی 

قانون تشکيل و اختيارات هيأت امنای دانشگاه ۷ایيد تفسير ماده ت -  

۱۳۴9مخصوص به اساتيد برای تدریس در تابستان از محل صرفه جویي های سال پرداخت حقوق و فوق العاده  ـ  

 ۲۸ـ جلسه ۱۳50/۶/۱۷:

اصالحات آیين نامه استخدام هيأت علمي دانشگاه ـ  

 :۱۳50/  ۱۲ /۲0 جلسه-9۲

«داروسازی»و « علوم اداری و مدیریت بازرگاني»ایيد انتصاب رؤسای دانشکده های ت  

دانشگاه و دانشکده پزشکي ۱۳۵۱تفویض اختيار به کميسيون برای تصویب بودجه سال     

 صویب و اجرای آیين نامه های مالي و معامالت دانشگاه ت

تجدید نظر در پست های سازماني واحدهای دانشگاه با نظر سازمان امور اداری و استخدامي کشور    

علمي دانشگاهآیين نامه استخدامي هيأت  ۱۰ـ تغيير ماده    

 

 



 
 
 
 

 ۳0ـ جلسه ۱۳5۱/۱0/۱9:

رتقا و تعيين وضع استخدامي اعضای هيأت علمي که برای احراز سمت از سوی دولت به خارج از کشور اعزام مي شوندا  

صویب نهایي آیين نامه امور مالي و معامالت دانشگاهت  

 ررسي متمم بودجه کميسيون منتخب هيات امناءب

 :۱۳5۲/  5/  9 جلسه -۱۳

 کبير داریوش پزشکي مرکز اساسنامه تصویب برای ویژه کميسيون تشکيل -

ائيد انتصاب آقای دکتر جمشيد بهنام  استاد و رئيس دانشکده علوم اجتماعي و تعاون   به سمت دبير هيأت امنات  - 

صویب آیين نامه داخلي هيأت امنات  - 

يزشکي و دندان پزشکصالح مقررات مربوط به چگونگي انتخاب مدیران گروه در دانشکده پا  –  

 احتساب سابقه آموزشي مربيان دانشگاه برای تعيين پایه آنان -

 نحوه محاسبه سوابق خدمت پيماني اعضای هيأت علمي جهت تعيين پایه  -

 جمع دریافتي کارکنان اداری دانشگاه دارای سمت مدیر کل -

 قسمت  چهارم مقررات تشکيل  و اختيارات هيات  مميزه ۶و  ۳اصالح مواد  -

 ۳۳ـ جلسه ۱۳5۲/۱۲/۱۲:

رميم و برقراری تعادل ميان حقوق اعضای هيأت علمي دانشگاههای مختلفت -   

تفویض اختيار به کميسيون منتخب هيات امناء  برای اصالح و تکميل آیين نامه استخدامي هيأت علمي و سازمان آموزشي و اداری دانشگاه  -  

ناء برای تصميم گيری در مورد ارتقاء اعضای هيأت علميفویض اختيار به کميسيون منتخب  هيات امت -   

به کميسيون مالي منتخب هيأت امنا ۱۳۵۳رجاع بررسي بودجه و متمم بودجه سال ا -    

 

 :۱۳5۳/  ۱۲/  ۶ جلسه -5۳

به کميسيون ویژه ۱۳۵۴فویض اختيار تصویب بودجه ت  -    

 اصالح ضریب پایه حقوق هيأت علمي ـ

 رامسر/  آموزشي انقالب ارزشيابي کنفرانس قطعنامه اجرای در دانشگاه پيشنهادات بررسي برای کميسيون تشکيل -

 تصویب سازمان آموزشي دانشگاه -



 
 
 
 

ستحقاق علمي و هنری  - ستند اما ا شگاه ني ستخدامي هيأت علمي دان مقررات ویژه برای تعيين مرتبه علمي افرادی که مشمول آیين نامه ا

 الزم را دارند

 کميسيون برای هماهنگ سازی حقوق اعضای هيأت های علمي دانشگاههاتشکيل  -

 آئين نامه استخدامي هيات علمي ۴۰نظر کميسيون منتخب سي و یکمين جلسه هيات امناء درباره ماده  -

 ـ افزایش فوق العاده مخصوص مدیران 

 ۳۶ـ جلسه ۱۳5۴/۲/۸:

 تمام وقت شدن عده ای از اساتيد دانشگاه - 

 عادل سه ماه حقوق  و مزایا به عنوان وام در بدو استخدام اعضای هيأت علمي  از محل بودجه اختصاصيپرداخت م - 

 ۳۷ـ جلسه ۱۳5۴/9/۲۳:

 تائيد اختيارات تفویض شده در جلسات هيات امناء؛   -

عيين پایه و مرتبه علمي عده ای از اعضای هيأت علميت -    

 استخدامي هيات علمي به هيات مميزه دانشگاهآئين نامه  ۱۰تفویض اختيارات ماده  - 

پيوست آیين نامه  ۴و  ۳استفاده اعضای رسمي تمام وقت که سابقه ریاست درمانگاه و ریاست بخش داشته اند از تبصره های مواد   -

 استخدامي هيات علمي دانشگاه

 ۳۸ـ جلسه ۱۳55/۶/۸: )۲5۳5٫۶٫۸(

بودجه تفضيلي سال قبل و سال جاریتأیيد مصوبات کميسيون مالي منتخب در خصوص  -   

 ۳9ـ جلسه ۱۳5۶/۳/۱۶: )۲5۳۶٫۳٫۱۶(

 به کميسيون ۲۵۳۶فویض اختيار تصویب بودجه سال ت -

 آئين نامه استخدامي طبق نظر رئيس دانشگاه ۶پيوست شماره  ۳تمدید ماموریت موضوع ماده  -

-جذب مي شوند.عيين هزینه های قابل پرداخت به اعضای هيأت علمي که از خارج کشور ت -   

و معامالتي امور پژوهشي دانشگاهضوابط مشترک و عام سازمان مالي  ۱9نامه اجرایي ماده  یين نامهآ -  

 ارجاع بررسي طرح ترميم حقوق بازنشستگي اعضای هيأت علمي به کميسيون  -

 دستور تهيه آیين نامه استادی ممتاز  -

 

 



 
 
 
 

کميسيون ویژهبه  ۱۳۵۶ـ تفویض اختيار تصویب بودجه سال    

 ۴0ـ جلسه ۱۳5۶/۶/۲۸: )۲5۳۶/۶/۲۸(

جدول حقوق ماهانه اعضای هيأت علميصالح ا -  

 ۴۱ـ جلسه ۱۳5۶/۱0/۱۲: )۲5۳۶٫۱0٫۱۲(

تقدیر از زحمات آقای جمال رضائي دبير قبلي هيات امناء و تعيين آقای دکتر فضل اله اکبری به عنوان دبير جدید هيأت امنا -  

 ۴۲ـ جلسه ۱۳5۶/۱۱/۶: )۲5۳۶٫۱۱٫۶(

 آئين نامه استخدامي اعضائ هيات علمي ۱۰اصالح ماده  -

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

تفویض اختيار جابجایي مواد بودجه جاری و عمراني به کميسيون مالي منتخب هيأت امنا -  

ه سه نفره منتخب رئيس دانشگاهتفویض اختيار ترفيع مربيان فني به کميت -   

 ۴۳ـ جلسه ۱۳5۶/۱۲/۲: )۲5۳۶٫۱۲٫۲(

رئيس و اعضای تمام وقت و غير تمام وقت هيأت علمي دانشگاه ۲۵۳۶عيين ميزان پاداش پایان سالت  - 

به صورت یک دوازدهم ۲۵۳۷ویب بودجه سال صت  - 

 ۴۴ـ جلسه ۱۳5۷/۲/۳: )۲5۳۷٫۲٫۳(

ي در باره تمام وقتي و نيمه وقتي و تعيين وظایف اعضای هيأت علميصالح مواد آیين نامه استخدام هيأت علما  - 

عيين فوق العاده مدیریت اعضای هيات علمي دانشگاهت -  

 ۴5- جلسه ۱۳5۷/۴/۱۷: )۲5۳۷٫۴٫۱۷(

 آیين نامه استخدام هيأت علمي به کميته منتخب ۴۴تفویض اختيار اصالح ماده  -

 مميزه هيأت به راجع مقررات اصالح - 

آیين نامه استخدام هيأت علمي  ۴۵صالح تبصره ماده ا  - 

قسمت چهارم آئين نامه استخدام هيات علمي در خصوص جلسات هيات مميزه ۳از پيوست شماره  ۵اصالح ماده   - 

داخت فوق العاده خارج از مرکز به اعضای هيأت علمي شاغل در مجتمع آموزش عالي قزوینرپ  –  

 تفویض اختيار به رئيس هيأت امنا برای رساندن نمودارهای سازماني به تأیيد سازمان امور اداری و استخدامي  -

آیين نامه استخدام هيأت علمي 8عافيت استادیاران فاقد دکترای دانشکده هنرهای زیبا از شمول بند یک ماده م  - 



 
 
 
 

 

 

نظر رئيس دانشگاهدرآمدهای اختصاصي برای کمک به کارکنان با  %۴ـ اختصاص   

 کرج و تهران در دانشگاه به وابسته آموزشي هایمجتمع اساسنامه -

 رازی پزشکي دانشکده در بيمارستاني علوم آموزشکده تشکيل -

 زبان دانشکده تشکيل اجازه -

 ۴۶ـ جلسه ۱۳5۷/۶/۱5: )۲5۳۷٫۶٫۱5(

قاسم معتمدی رئيس سابق دانشگاهقدیر و پرداخت معادل سه ماه حقوق به عنوان پاداش به آقای دکتر ت  - 

انتخاب آقای دکتر عبداله شيباني به ریاست دانشگاه -  

قسمت دوم آئين نامه استخدام هيات علمي ۳پيوست شماره  ۶به ماده  ۵ضافه کردن بند ا  - 

آئين نامه  انتخاب رؤسای دانشکده ها  - 

آیين نامه استخدام هيأت علمي به کميته  ۴۴ار اصالح ماده تفویض اختي ـ تفویض اختيار افزایش حقوق ماهيانه دستياران دانشکده 

 منتخب 

قسمت چهارم آئين نامه استخدام هيات علمي در خصوص جلسات هيات مميزه ۳از پيوست شماره  ۵اصالح ماده   -  

رداخت فوق العاده خارج از مرکز به اعضای هيأت علمي شاغل در مجتمع آموزش عالي قزوینپ  - 

 يس هيأت امنا برای رساندن نمودارهای سازماني به تأیيد سازمان امور اداری و استخدامي یض اختيار به رئفوت -

آیين نامه استخدام هيأت علمي 8عافيت استادیاران فاقد دکترای دانشکده هنرهای زیبا از شمول بند یک ماده م  - 

  

 

 


