
 ء دانشگاه تهرانمصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۶از سال  

 :بر اساس شماره و تاريخ جلسه

 (رفاهیامور )

 
 

 :۱8/4/۱347ـ جلسه ۱۱

ـ ترميم و پرداخت ما به التفاوت حقوق ورثه مرحوم رضاقلي سرداري استاد متوفاي دانشکده حقوق و مرحـوم ابوالسسـم مميمـي 

 وفاي دانشکده کشاورزيگودرزي دانشيار مت

 ـ پرداخت هزينه ممالجات دکتر مسمد مميم در نوتردام 

   
 :9/9/۱348ـ جلسه ۲۲

  

 ـ تفاوت حقوق دريافتي و وظيفه مرحوم پور داود و مرحوم رضاقلي سرداري 

  

 3/۲/۱349ـ جلسه 3۲

   

 مرحوم پورداود به ورثه مرحوم رضاقلي سرداري وـ پرداخت ماهانه ما به التفاوت حقوق وظيفه  

 : ۱۲/5/۱350ـ جلسه 7۲ 

 تصويب تهيه طرح هاي اجرايي براي تأميم مسکم، درمان و بيمه کادر آموزشي و اداري؛  - 

 ـ پرداخت مابه التفاوت حقوق وظيفه مرحوم رضاقلي سرداري استاد دانشکده حقوق 

 :0۲/۱۲/۱350ـ جلسه 9۲

   

 شادروان حسيم توفان استاديار دانشکده علوم بانکي رداخت بدهي ورثه عده اي از اساتيد و پبه ـ کمک ماهانه 

   

 :۱9/۱0/۱35۱ـ جلسه 30

 دو سره شدن درمانگاه بيمارستان رازي و  بخش اورژانس بيمارستان سينا -

 بع طبيمي براي تهيه مسکمـ واگذاري زميم به کارکنان دانشکده هاي کشاورزي و منا 

 مک به ورثه برخي اساتيد متوفيتشکيل کميسيون براي تمييم ضابطه ک -

 :9/5/۱35۲ـ جلسه 3۱

 

 دانشگاه بيمه درماني کارکنانقرارداد ـ 

 ـ کمک به ورثه مرحوم ملک الشمراي بهار

 ـ تصويب مقررات کمک به ورثه اساتيد متوفي

 ممافيت کارکنان دانشگاه  از شهريه دوره هاي شبانه ليسانس، فوق ليسانس و دکتري -

 



 

 

   
 :8/۲/۱354ـ جلسه ۶3

  

 ميفر نامجو دانشيار بازنشسته مرکز علوم و فنون هسته اي دکترـ کمک به ورثه مرحوم  

 ـ پرداخت ممادل سه ماه حقوق به عنوان وام در بدو استخدام اعضاي هيأت علمي  

ـ تجديد نير در آييم 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

  

 ي بيمه حوادث و نقص عضو براي اعضاي هيأت علمياررقـ بر 

 ار سابق دانشکده حقوق از لندن به تهرانـ پرداخت هزينه حمل جنازه مرحوم دکتر مسمود  حيدريان دانشي

 علوم تربيتيـ پرداخت هزينه ممالجه خانم فريده ممدوحي رئيس کتابخانه دانشکده 

 يمسيد مسمد کاظم عصار و دکتر احمد اما دـ ترميم حقوق وظيفه ورثه اساتيد فقي

 (8٫۶٫۲535) :8/۶/۱355ـ جلسه 83

 ير گروه روانشناسي و علوم رفتاريپرداخت هزينه ممالجات خانم دکتر راسخ مد - 

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

 (۱۶٫3٫۲53۶) :۱۶/3/۱35۶ـ جلسه 93

 از خارج کشور جذب مي شوند.که هيأت علمي  اعضايـ تمييم هزينه هاي قابل پرداخت به 

 ات آقاي پروفسور قوام صدوقيـ پرداخت هزينه ممالج

 پرداخت هزينه مسافرت آقاي دکتر هرمز شمس -

 

 (۲8/۶/۲53۶) :۲8/۶/۱35۶ـ جلسه 40

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

 نشگاهاجازه و شرايط پرداخت کمک هزينه مسکم به اعضاي هيأت علمي تفويض اختيار به رئيس دا  -

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

 پرداخت هزينه مراجمت و حمل اثاثيه چهار عضو هيأت علمي دانشکده دندانپزشکي از خارج کشور -

 

 

 (۶٫۱۱٫۲53۶) :۶/۱۱/۱35۶ـ جلسه 4۲

 مه پرداخت حق مسکمـ بررسي روند تهيه آييم نا 

 

 


