
  دانشگاه تهران ءمصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۶از سال 

 :بر اساس شماره و تاريخ جلسه 

 (معامالتی  -مالی)

 

 

 
 :19/6/1۳46ـ جلسه ۳

 ريال جهت برگزاری جشن های شاهنشاهي از محل عوائد اختصاصي دانشگاه 000/۵00/۷مبلغ  ـ 

 :4/7/1۳46ـ جلسه 4

 

 استخدامي راجع به هيأت آموزشي )علمي( تا زمان تصويب آيين نامه در هيأت امنا ـ اجرای مقررات مالي و

 :20/7/61۳4ـ جلسه  6

 

 و پاداش امتحانات ورودی ترتيب پرداخت حق الزحمهـ 

 19/9/1۳46ـ جلسه  7

 ـ بودجه 

 :19/10/1۳46ـ جلسه ۸

  ـ آيين نامه امور مالي و معامالت دانشگاه 

 :۳0/۳/1۳47ـ جلسه مورخ 10

 ـ بودجه  

 ـ تصويب نهايي آيين نامه معامالت دانشگاه تهران 

 ـ اجازه هزينه از عوايد خاص وتنفيذ هزينه های انجام شده قبلي 

  

 :1۸/4/1۳47ـ جلسه 11

ـ ترميم و پرداخت ما به التفاوت حقوق ورثه مرحوم رضاقلي سرداری استاد متوفای دانشکده حقوق و مرحـوم ابوالحسـن معيمـي 

 ی دانشيار متوفای دانشکده کشاورزیگودرز

 ـ پرداخت هزينه معالجات دکتر محمد معين در بيمارستان شهر نوترال۳0

 :1/5/1۳47ـ جلسه ۳1

 ـ انجام برخي هزينه ها از محل مازاد وجوه حاصل از نامنويسي امتحانات ورودی 

 :24/6/1۳47ـ جلسه 51

  ـ اجازه هزينه از عوايد اختصاصي 

 :21/۸/1۳47ـ جلسه 61

 ـ اجازه پرداخت فوق العاده به استادياران 

 ۱۳۴۷ـ نحوه تخصيص بخشي از اعتبارات سال 



 :9/9/1۳47ـ جلسه 17

 تصويب چند مورد موضوعات استخدامي و مالي:ـ  

 تفويض اختيار به رئيس دانشگاه برای جابجايي اعتبارات مواد مختلف بودجه -

 اعتبارات برنامه هاـ نحوه جابجايي  

 رکز عوايد اختصاصي در سازمان مرکزیـ تم 

ـ تأمين اعتبار هزينه های غير مستمر از محل صرفه جويي رديف های بالتصدی و رديـف هـايي کـه متصـديان آنهـا بـه علتـي از 

 صندوق دانشگاه دريافتي ندارند.

بضاعت و خدمتگزاران جزء و امـور برای کمک رئيس دانشگاه به دانشجويان بي  ـ اختصاص مبلغ ده ميليون ريال از بودجه دانشگاه

 آموزشي و فرهنگي دانشجويان 

 ـ تفويض اختيار به رئيس دانشگاه در خصوص بخشي از هزينه های جاری 

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

 :4/۳/1۳4۸ـ جلسه 20

 تصويب آيين نامه معامالت دانشگاه  -

 

 :2/12/1۳47ـ جلسه 91  
  دانشگاه  ۱۳۴8ـ تشکيل کميسيون ويژه برای بررسي و تصويب بودجه سال  

 :9/9/1۳4۸ـ جلسه 22

 مجاور دانشکده کشاورزی از محل صرفه جويي های سال قبلهای ـ دستور خريداری اعياني  

 مي(و پرداخت فوق العاده به هيأت آموزشي )عل ۱۳۴8ـ تخصيص صرفه جويي های سال قبل به هزينه های سال 

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

 و انجام خدمات حسابداری با مؤسسه امين ۱۳۴۷داد حسابرسي حسابهای سال ارقرـ انعقاد  

 ـ  اعتبارات واگذار شده به دانشکده پزشکي 

 گروه غير پزشکي ۱۳۴۷ـ انعقاد قرارداد حسابرسي حسابهای سال  

 قرارداد خدمات سيستم های حسابداری با مؤسسه امين انعقاد -

 

  ۳/2/1۳49ـ جلسه ۳2

 ـ تعيين فوق العاده مخصوص اعضای هيأت علمي دانشگاه 

 با مؤسسه امين  ۱۳۴8ـ انعقاد قرداد حسابرسي سال  

 ـ تأمين اعتبار وام دانشجويي 

 شکي و دامپزشکيزـ تعيين فوق العاده مخصوص رؤسای دانشکده های پ 

 ـ اجازه مصرف عوايد اختصاصي 

 قاد قرارداد با مؤسسه اعتبار دانشگاه برای وصول شهريه فارغ التحصيالني که بدهي دارندعـ ان

 ـ گزارش حسابرسان مؤسسه امين

 ـ فوق العاده مخصوص سرپرست دانشکده اقتصاد

 ۱۳۴9ـ تفويض اختيار به کميسيون ويژه در خصوص بودجه سال 

 با توجه به گزارش مؤسسه حسابرسي امين ۱۳۴۷ل ـ تصويب حسابهای سا

 اذن انتفاع يک قطعه زمين به شهرداری کرج برای بنای کتابخانه عموميـ 

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

 ۱۳۵0ـ پرداخت فوق العاده مخصوص مربيان تمام وقت از ابتدای سال 



 :21/5/1۳50ـ جلسه 72

 ـ تصويب تدوين و اجرای موقت آيين نامه معامالت دانشگاه  

 ۱۳۵0ـ تفويض اختيار به کميسيون ويژه برای تصويب بودجه سال  

 ـ پرداخت مابه التفاوت حقوق وظيفه مرحوم رضاقلي سرداری 

 ۱۳۴9يي های سال ـ پرداخت حقوق و فوق العاده مخصوص به اساتيد برای تدريس در تابستان از محل صرفه جو

 :17/6/1۳50ـ جلسه ۸2

 ـ فوق العاده مخصوص رؤسا و سرپرستان دانشکده ها 

 ۱۳۵0قاد قرارداد با مؤسسه حسابرسي امين برای ادامه کار تا پايان سال عـ ان 

 :02/12/1۳50ـ جلسه 92

 و معامالتي و آيين نامه های مالي  ۱۳۵۱ـ تفويض اختيار به کميسيون ويژه برای تصويب بودجه سال  

 شادروان حسين توفان استاديار دانشکده علوم بانکي ورثه عده ای از اساتيد و پرداخت بدهي به ـ کمک ماهانه 

 ـ اجاره استفاده شهرداری کرج از يک قطعه زمين برای احداث پارک 

 ـ پرداخت اضافه کار ماهانه به رؤسای مراکز پزشکي 

 و تذکر نواقص موجود  ۱۳۵0تا  ۱۳۴8ـ بررسي گزارش های حسابرسي سالهای  

 ـ تأييد شمول آيين نامه فوق العاده روزانه در مورد رئيس و معاونان دانشگاه 

 

 :19/10/1۳51ـ جلسه ۳0

 ـ اجازه استفاده از يک قطعه زمين به شرکت مخابرات ايران 

 ـ ترميم حقوق اعضای هيأت علمي غير تمام وقت

 ي و معامالت دانشگاهـ تصويب نهايي آيين نامه امور مال

 ـ متمم بودجه

 ـ پرداخت فوق العاده مخصوص به اعضای هيأت علمي و کادر اداری از محل صرفه جويي های اعتبارات

 :9/5/1۳52ـ جلسه ۳1

 ـ ترميم واحد جدول حقوقي و ترميم فوق العاده مخصوص اعضای هيأت علمي و هيأت رئيسه دانشگاه

 ي دانشگاهـ افزايش حق الوکاله مشاور حقوق

 غير تمام وقت دارای سمت های مديريتاعضای هيأت علمي به ـ مقررات پرداخت فوق العاده مخصوص 

 آيين نامه معامالت در خصوص خريد کتاب برای کتابخانه های دانشگاه  ۴۵ـ اصالح ماده 

 به کميسيون ويژه  ۱۳۵0و  ۱۳۴9ارجاع بررسي گزارش حسابرسي سالهای ـ 

 ـ معافيت کارکنان از شهريه دوره های شبانه ليسانس، فوق ليسانس و دکتری

 :12/12/1۳52ـ جلسه ۳۳

 ـ ترميم و برقراری تعادل ميان حقوق اعضای هيأت علمي دانشگاههای مختلف  

 به کميسيون مالي منتخب هيأت امنا ۱۳۵۳ـ ارجاع بررسي بودجه و متمم بودجه سال  

 وص سرپرستان دانشجويان پسر و دخترـ ترميم فوق العاده مخص 

 ۱۳۵2ـ انعقاد قرارداد با مؤسسه حسابرسي شهشهاني برای حسابرسي حسابهای سال   

 قطعه زمين به شرکت برق منطقه ای تهران ـ اذن انتفاع يک  

 :6/12/1۳5۳ـ جلسه 5۳

 به کميسيون ويژه ۱۳۵۴ـ تفويض اختيار تصويب بودجه  

 يأت علميـ اصالح ضريب پايه حقوق ه 



 ـ افزايش فوق العاده مخصوص مديران 

 ۱۳۵2حسابهای سال ـ گزارش مؤسسه حسابرسي شهشهاني درباره  

 ـ اجازه فروش يک باب خانه متعلق به دانشکده پزشکي 

 ـ پرداخت هزينه تعميرات بقعه قيدار نبي از عوايد موقوفات قيدار 

 به آموزش و پرورشـ واگذاری باغ موقوفه بانو گلنار فرمانفرماييان  

 ـ افزايش دستمزد دستياران

 ـ افزايش حق الزحمه دانشجويان شايسته

 ـ تشکيل کميسيون ويژه برای هماهنگ سازی حقوق اعضای هيأت های علمي دانشگاهها
 :۸/2/1۳54ـ جلسه 6۳

 ـ تعيين فوق العاده مخصوص رده های مختلف هيأت علمي 

 يمانيـ اصالح حق الزحمه اعضای هيأت علمي پ 

 ـ ترميم حقوق بازنشستگان هيأت علمي 

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

 ـ احداث ساختمان های جديد با وجوه حاصل از فروش زمين های واقع شده در طرح تعريض خيابان 

 خدام اعضای هيأت علمي ـ پرداخت معادل سه ماه حقوق به عنوان وام در بدو است 

ـ تجديد نير در آيين نامه استفاده از خانه های سازماني و پرداخت حق اياب و ذهاب به اساتيدی که از خانه سازماني استفاده نمي 

 کنند.

 :2۳/9/1۳54ـ جلسه 7۳

 ـ ترميم فوق العاده مخصوص اعضای هيأت علمي  

 ـ حق الزحمه کارورزان دانشکده های پزشکي 

 ی بيمه حوادث و نقص عضو برای اعضای هيأت علمياررقـ بر 

 ـ افزايش حق الزحمه آقای محمد ضياء الدين محسني مشاور حقوقي دانشگاه  

 ـ فروش نيم بهای کتابهای منتشره انتشارات دانشگاه به کتابخانه مرکزی به منيور مبادله با کتب خارجي

 ان دانشيار سابق دانشکده حقوق و علوم سياسي از لندنـ پرداخت هزينه حمل جنازه مرحوم دکتر محمود صياد

 علوم تربيتيـ پرداخت هزينه معالجه خانم فريده ممدوحي رئيس کتابخانه دانشکده 

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

 مه کارکنان قسمت پخش و فروشانتشارات دانشگاه برای پرداخت حق الزحدرآمد فروش  %۵ـ اختصاص 

 :۸/6/1۳55ـ جلسه ۸۳

 ـ پرداخت پاداش سال قبل اعضای هيأت علمي 

 ـ تأييد مصوبات کميسيون ويژه در خصوص بودجه تفضيلي سال قبل و سال جاری  

 ـ پرداخت هزينه سفر و حمل بار عده ای از داوطلبان عضويت هيأت علمي دانشکده دندانپزشکي از خارج 

 وسيله مؤسسه حسابرسي شهشهانيبه  ۱۳۵۴و اجازه بررسي حسابهای سال  ۱۳۵۳به حسابهای سال  ـ رسيدگي

ـ پرداخت هزينه شرکت دکتر حسين کشي افشار در اجالس شورای بين المللي علوم و سـمپوزيوم و مراسـم دويسـتمين سـالگرد 

 استقالل آمريکا

 روش )مصوبه جلسه قبل(ف %۵ـ پرداخت حق الزحمه کليه کارکنان انتشارات از محل 

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

 ـ پرداخت هزينه معالجات خانم دکتر راسخ مدير گروه روانشناسي و علوم رفتاری

 :16/۳/1۳56ـ جلسه 9۳



 به کميسيون ويژه ۱۳۵۶سال ـ تفويض اختيار تصويب بودجه  

 از خارج کشور جذب مي شوند.که هيأت علمي  اعضایه های قابل پرداخت به ـ تعيين هزين

 ـ تعيين حق التحقيق ماهانه برای آقای محمدتقي دانش پژوه بابت تهيه فهرست نسخ خطي کتابخانه مرکزی

 جاع بررسي طرح ترميم حقوق بازنشستگي اعضای هيأت علمي به کميسيون ويژه ـ ار

 ۱۳۵۵تعيين مؤسسه حسابرسي برای بررسي حسابهای سال  نحوهدرباره ـ اتخاذ تصميم 

 ـ پرداخت هزينه معالجات آقای پروفسور قوام صدوقي

 :2۸/6/1۳56ـ جلسه 40

 ـ پرداخت معادل سه ماه حقوق و مزايا به عنوان پاداش به آقای احمد هوشنگ شريفي رئيس سابق دانشگاه

 وام بانکي و درآمدهای اختصاصي ـ اجازه احداث آپارتمانهای سازماني با استفاده از

 ـ اجازه و شرايط پرداخت کمک هزينه مسکن به اعضای هيأت علمي

 ـ اصالح جدول حقوق ماهانه اعضای هيأت علمي

 ـ پرداخت هزينه معالجات دو تن از اعضای هيأت علمي

 درآمدهای فروش انتشارات برای پرداخت حق الزحمه کارکنان واحد انتشارات %۱0ـ اختصاص 

 دانشکده دندانپزشکي از خارج کشور ت و حمل اثاثيه چهار عضو هيأت علميجعـ پرداخت هزينه مرا

 :6/11/1۳56ـ جلسه 42

 ئي و متوسطزـ اصالح رقم معامالت ج 

 کارورزانـ ترميم حق الزحمه  

 جابجايي مواد بودجه جاری و عمراني به کميسيون مالي منتخب هيأت امنا رـ تفويض اختيا 

 ي روند تهيه آيين نامه پرداخت حق مسکنـ بررس 

 :2/12/1۳56ـ جلسه 4۳

 ـ تعيين ميزان پاداش پايان سال رئيس و اعضای تمام وقت و غير تمام وقت هيأت علمي 

 يک دوازدهمبه صورت  ۱۳۵۷ـ تصويب بودجه سال  

 :۳/2/1۳57ـ جلسه 44

 ان واحدهاـ تعيين فوق العاده مديريت معاونان دانشگاه و مديران و معاون 

 :17/4/1۳57ـ جلسه 54

 با نير وزارت دارايي  ۱۳۵۶و  ۱۳۵۵ـ نحوه تعيين حسابرس برای بررسي حسابهای سالهای  

 ـ پرداخت فوق العاده خارج از مرکز به اعضای هيأت علمي شاغل در مجتمع آموزش عالي قزوين  

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

 ـ حق الزحمه کارورزان دانشکده دندانپزشکي 

 :15/6/1۳57ـ جلسه 64

 هتر قاسم معتمدی رئيس سابق دانشگاـ تقدير و پرداخت معادل سه ماه حقوق به عنوان پاداش به آقای دک 

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


