
 ء دانشگاه تهرانمصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۶از سال  

 :بر اساس شماره و تاريخ جلسه

 )منابع انسانی( 
 

 :۱۳۴۶/  ۷/  ۴ جلسه  -۴

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

 :۱۳/۷/۱۳۴۶ـ جلسه ۵

 سال ۵ای دکتر جهانشاه صالح به رياست دانشگاه برای مدت انتخاب آق  -

 :۱۳۴۶/  ۷/  ۲۰ جلسه  -۶

 استاديار کادر حيث از مشکالت رفع حد در( علمي) آموزشي هيأت استخدام نامه آئين موقت اجرای -

 اه انحالل کادر انتظامي موجود و تفويض اختيار و مسؤوليت ترتيب انتظامات داخلي دانشگاه به رئيس دانشگ -

 :۱9/۱۰/۱۳۴۶ـ جلسه ۸

 انتخاب آقای دکتر يگانه حائری  استاد تمام وقت  دانشکده فني به رياست پلي تکنيک- -

 تائيد انتصاب تعدادی از رؤسای دانشکده ها

 :۱۳۴۶/  ۱۲/  ۱۰ جلسه  -9

 تبديل وضع مستخدمين رسمي دانشگاه   -

 کيـ تائيد انتصاب آقای دکتر حفيظي به رياست دانشکده پزش

 استادياری به دانشگاه دبيران وضع تبديل -

 انتخاب رئيس دانشکده پزشکي -

 ترميم حقوق ورثه مرحوم دکتر ابوالحسن معظمي گودرزی دانشيار متوفای دانشکده کشاورزی -

 :۱۳۴۷/  ۳/  ۳۰ جلسه -۱۰

 نامه نخست وزيری درباره حقوق روسای دانشگاهها -

 استادياریـ تبديل وضع ده نفر  از دبيران دانشگاه به 

 :۱۸/۴/۱۳۴۷ـ جلسه ۱۱

 تاييد انتصاب آقای هوشنگ سيحون به رياست دانشکده هنرهای زيباـ 

ترميم و پرداخت ما به التفاوت حقوق ورثه مرحوم رضاقلي سرداری استاد متوفای دانشـکده حقـوق و مرحـوم ابوالحسـن گـودرزی 

 دانشيار متوفای دانشکده کشاورزی

 ۱۲ات آموزشي تا پايان ماده تصويب مقررات استخدامي هي 
 :۱۳۴۷/  ۴/  ۲۵ جلسه  -۲۱

 ۳۰تا ماده  ۱۳تصويب مقررات استخدامي هيأت آموزشي: از ماده  -



 :۱۳۴۷/  ۵ /۱ جلسه -۳۱

  ۳۱تصويب مقررات استخدامي هيأت آموزشي تا ماده  -
-  

 :۲9/۵/۱۳۴۷ـ جلسه ۴۱ -

 هلل رضا به رياست دانشگاهاستعفای آقای دکتر جهانشاه صالح و انتخاب آقای پروفسور فضل ا -
 :۱۳۴۷/  ۶/  ۲۴ جلسه  -۵۱

 اجازه جذب تعدادی معلم پيماني تمام وقت و تعيين حقوق آنان -

 (علمي) آموزشي هيأت استخدام نامه آئين موقت اجرای اجازه تمديد -

 :۱۳۴۷/  ۸/  ۲۱ جلسه  -۶۱

 هادانشکده رؤسای و هاگروه مديران انتصاب نحوه -

 آن آزمايشي اجرای دستور صدور و( علمي) آموزشي هيأت استخدامي نامه آئين تصويب برای ويژه سيونکمي به اختيار تفويض -

 استادياران به العاده فوق پرداخت اجازه -

 :۱۳۴۷/  9/  9 جلسه  -۷۱

 تاييد تبديل احکام سرپرستان دانشکده ها بعنوان رئيس دانشکده -

 (علمي) آموزشي هيأت خدامياست مقررات خصوص در دانشگاه رئيس به اختيار تفويض -

 :۱۳۴۷/  ۱۰/  ۱۸ جلسه -۸۱

  مطهری مرتضي و صفايي احمد آقايان به دانشياری رتبه و فرديد احمد دکتر آقای به استادی رتبه اعطای -

 :۱۳۴۷/  ۱۲/  ۲ جلسه -9۱

 نوربخش کمال آقای به استادی مقام اعطای -

 :۱۳۴۸/  ۳/  ۴ جلسه  -۲۰

   آموزشي هيأت استخدامي مقررات ينهاي تکميل برای مهلت تعيين -

 :۲۸/۴/۱۳۴۸ـ جلسه ۱۲

موافقت با استعفای آقای پروفسور فضل اله رضا از سمت رئيس دانشگاه و انتخاب آقـای دکتـر علينقـي عاليخـاني بـه رياسـت  -

 دانشگاه تهران

 

 :9/9/۱۳۴۸ـ جلسه ۲۲

 العاده به هيأت آموزشي )علمي(و پرداخت فوق  ۱۳۴8تخصيص صرفه جويي های سال قبل به هزينه های سال  -

 تشکيل کميسيون جديد برای تصويب آيين نامه استخدام هيأت آموزشي  و سازمان اداری دانشگاه به رياست آقای دکتر اقبال ـ 

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



 

  ۳/۲/۱۳۴9ـ جلسه ۳۲

 يأت علمي دانشگاهتصويب فوق العاده مخصوص اعضای ه -

 تعيين فوق العاده مخصوص رؤسای دانشکده های پزشکي و دندان پزشکي -

 علمي هيأت استخدامي نامه آئين اصالح خصوص در ويژه کميسيون به اختيار تفويض -

 ابتکار تقي دکتر آقای به استادياری چهار پايه و تهراني سادات الدين رکن دکتر آقای به دانشياری يک پايه اعطای -

رداخت ماهانه ما به التفاوت حقوق وظيفه به ورثه مرحوم رضاقلي سرداری استاد دانشـکده حقـوق و مرحـوم پـورداود اسـتاد پ -

 دانشکده ادبيات

 پرداخت  فوق العادۀ معاينه پزشکي دانشجويان به اعضای هيات علمي دانشگاه -

 پرداخت فوق العاده مخصوص آقای منوچهر آگاه سرپرست دانشکده اقتصاد -

 نفر از اعضای هيأت علمي ۲۰صويب پايه و مرتبه تعداد ت  -

 موضوع رياست دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي و مرکز زبان های خارجي و مديريت گروه زبان های خارجي   -

 توسعه و ترميم المللي بين بانک در جهانشاهي عبدالعلي آقای مأموريت تمديد -

 ۱۳۵۰ سال ابتدای از وقت تمام مربيان مخصوص العاده فوق پرداخت -

 :۱۳۵۰/  ۴/  ۲۴جلسه -۶۲

 موافقت با استعفای دکتر علينقي  عاليخاني و انتخاب آقای دکتر هوشنگ نهاوندی به رياست دانشگاه -

 

 :۱۲/۵/۰۱۳۵ـ جلسه ۷۲

بيمـه کـادر تصويب پيشنهادهای رئيس دانشگاه در خصوص: تصويب تهيه طرح هـای اجرايـي بـرای تـأمين مسـکنا درمـان و   -

آموزشي و اداری؛ تجديد نظر در برخي مواد آيين نامه های دانشگاه؛  تدوين و اجرای موقت آيين نامه معـامالت دانشـگاه و  تيييـر 

 تشکيالت سازمان مرکزی 

 پرداخت مابه التفاوت حقوق وظيفه مرحوم رضاقلي سرداری استاد دانشکده حقوق -

 هادانشکده رؤسای و دانشگاه معاونان انتصاب تأييد -

 سرداری رضاقلي مرحوم وظيفه حقوق التفاوت مابه پرداخت -

 ۱۳۴۹ سال های جويي صرفه محل از تابستان در تدريس برای اساتيد به مخصوص العاده فوق و حقوق پرداخت -

 قانون تشکيل و اختيارات هيأت امنای دانشگاه ۷تفسير ماده  -

 :۱۷/۶/۱۳۵۰ـ جلسه ۸۲

 هيأت علمي دانشگاهاصالحات آيين نامه استخدام  -

 نفر از اعضای هيأت علمي ۳تصويب مراتب علمي   -

 هادانشکده سرپرستان و رؤسا مخصوص العاده فوق -

 نراقي احسان دکتر آقای مأموريت تمديد -

 

 :۰۲/۱۲/۱۳۵۰ـ جلسه ۲9 -
 

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

 پزشکي مراکز رؤسای به ماهانه کار اضافه پرداخت -



 علمي هيأت استخدامي نامه آئين ۱۰ ماده تييير -

 «داروسازی»و « علوم اداری و مديريت بازرگاني»تاييد انتصاب رؤسای دانشکده های  -

 افزايش فوق العاده مخصوص اعضاء هيات علمي  -

 اجازه صدور احکام ترفيع هيات علمي -

 آموزشي آقای دکتر فرهاد نواب در خارج از کشور برای احراز ابتدای سال چهارم استادياری احتساب سوابق  -

 موافقت با تمديد مأموريت اعضای رسمي غير تمام وقت هيأت علمي   -

 تأييد شمول آيين نامه فوق العاده روزانه  مصوب هيات دولت در مورد رئيس و معاونان دانشگاه  -

 اني واحدهای دانشگاه با نظر سازمان امور اداری و استخدامي کشورتجديد نظر در پست های سازم  -

 

 :۱9/۱۰/۱۳۵۱ـ جلسه ۳۰

 مسکن تهيه برای طبيعي منابع و کشاورزی هایدانشکده کارکنان به زمين واگذاری -

 ترميم حقوق اعضای هيأت علمي غير تمام وقت ـ 

 وفيتشکيل کميسيون برای تعيين ضابطه کمک به ورثه برخي اساتيد مت -

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

 در خصوص وضعيت استخدامي آقای دکتر ابوالقاسم غفاری استاد دانشکده علوم-

 احتساب سوابق آموزشي تعدادی از اساتيد دانشگاه  

 اصالحي آئين نامه استخدامي هيات علمي ۱8ت علمي با توجه به ماده اعطای يک پايه ترفيع به اعضای هيأ 

 اجرای تصميمات کميته منتخب هيات امناء درباره  فوق العاده مخصوص اعضای هيات علمي تمام وقت 

هيـات  رداخت فوق العاده مخصوص به اعضای هيأت علمي نيمه وقت  از محل صرفه جويي های اعتبارات مربوط به فـوق العـاده هـایپ

 علمي تمام وقت

 در مورد پرداخت فوق العاده خصوص اعضای هيات علمي و کادر اداری دانشگاه دارای مشاغل مديريتي 

 درباره  دريافت پايه عده ای از استادياران  

 

 

 :9/۵/۱۳۵۲ـ جلسه ۳۱

 کارکنان درماني بيمه -

 ه دانشگاهقدرداني از کمک های آقايان محمود افشارا محسن مقدم و محمود فاتح ب -

 بهار الشعرای ملک مرحوم ورثه به کمک -

 متوفي اساتيد ورثه به کمک مقررات تصويب -

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

 مديريت هایسمت دارای وقت تمام غير علمي هيأت اعضای به مخصوص العاده فوق پرداخت مقررات -

 علمي هيأت اعضای پيماني خدمت سوابق محاسبه نحوه -

 نحوه رسيدگي به تخلفات مسؤوالن دانشکده دندان پزشکي -

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

 مطالبات اعضای هيات علمي بازنشسته بابت حق تدريس   -

 مربوط به چگونگي انتخاب مديران گروه در دانشکده پزشکي و دندان پزشکياصالح مقررات   -

 نفر از اعضای هيأت علمي دانشگاه   ۶رتقای مرتبه علمي تعداد ا -

 پيشنهاد دانشکده الهيات درباره تثبيت وضع آموزشي آقای حسين گوکاني در سمت مربي تمام وقت -



آموزشي آقايان حميد سمندريان و بهرام  بيضائي در سمت استادياری تمام پيشنهاد دانشکده هنرهای زيبا درباره تثبيت وضع   -

 وقت

 احتساب سابقه آموزشي مربيان دانشگاه برای تعيين پايه آنان- -

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

 جمع دريافتي کارکنان اداری دانشگاه دارای سمت مدير کل -

 ی مکرر چندنفر از اطبای بيمارستان هادر خصوص غيبت ها -

 احتساب سابقه خدمت خانم ليزا اوهانيانس دانشيار پيماني دانشکده علوم -

 

 :۱۲/۱۲/۱۳۵۲ـ جلسه ۳۳

 مختلف هایدانشگاه علمي هيأت اعضای حقوق ميان تعادل برقراری و ترميم -

 علمي هيأت اعضای وقت نيمه و وقت تمام کار اجرايي ضوابط تنظيم و تعريف -

 تمديد مأموريت دو تن از استادياران -

 دانشگاه اداری و آموزشي سازمان و علمي هيأت استخدامي نامه آئين تکميل و اصالح برای ويژه کميسيون به اختيار تفويض -

 علمي هيأت اعضای ارتقا مورد در گيری تصميم برای ويژه کميسيون به اختيار تفويض -

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

 ترميم فوق العاده مخصوص سرپرست های دانشجويان پسر و دختر    -

 

 :۶/۱۲/۱۳۵۳ـ جلسه ۵۳

 تعيين نمايندگان اعضای هيأت علمي و دانشجويان برای تماس و مذاکره با اعضای هيأت امنا -

 علمي هيأت حقوق پايه ضريب اصالح -

 علمي هيأت استخدامي نامه آئين اصالح و تکميل برای امنا هيأت رئيس به اختيار تفويض -

 و علمـي اسـتحقاق امـا نيستند علمي هيأت استخدامي نامه آئين مشمول که افرادی به علمي مرتبه اعطای برای ويژه مقررات -

 دارند را الزم هنری

 از بوررس به رئيس هيأت امنا تفويض اختيار تصميم گيری در مورد سال چهارم استفاده -

 دستياران دستمزد افزايش -

 هادانشگاه علمي هایهيأت اعضای حقوق سازی هماهنگ برای ويژه کميسيون تشکيل -

 وزيری نخست در سياسي علوم و حقوق دانشکده استاد گنجي منوچهر دکتر آقای مأموريت تمديد -

 افزايش فوق العاده مخصوص افراد دارای سمت مديريتي -

 زايش دستمزد دستياران مقيم بيمارستاني  و دستياران علوم پايهاف  -

 افزايش  ميزان حق الزحمه دانشجويان شايسته  -

 

 
 :۸/۲/۱۳۵۴ـ جلسه ۶۳

 علمي هيأت مختلف هایرده مخصوص العاده فوق تعيين -

 پيماني علمي هيأت اعضای الزحمه حق اصالح -

 علمي هيأت بازنشستگان حقوق ترميم -

 اساتيد از ایعده شدن وقت تمام -



 پرداخت معادل سه ماه حقوق به عنوان وام در بدو استخدام اعضای هيأت علمي -

 ـ احتساب سابقه خدمت آقای حافظ فرمانفرمانيان استاد تمام وقت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 کمک به ورثه مرحوم دکتر مظفر نامجو دانشيار بازنشسته مرکز علوم و فنون هسته ای -

 

 :۲۳/9/۱۳۵۴ ـ جلسه۷۳

تصويب مطالبي که به علت فوريت موضوع  با موافقت قبلـي رئـيس دانشـگاه  مـورد اقـدام قـرار گرفتـه اسـت:  تقليـل مـدت  -

محروميت از تحصيل  آقايان سيد جاويد سيد صدری و محمد شباني نيکو  ؛ ترميم فوق العاده مخصوص اعضای هيأت علمـي ؛ 

يات امناء؛  پرداخت حق الزحمه کارورزان دانشکده هـای پزشـکي و تائيـد احتسـاب تائيد اختيارات تفويض شده در جلسات ه

 سوابق تدريس و تحقيق عده ای از اعضای هيأت علمي دانشگاه
-  

 افسری دانشکده معلمين از نفر ۲۷ علمي مراتب تعيين -

 علمي هيأت اعضای برای عضو نقص و حوادث بيمه برقراری -

 استادياران دولتي خدمت سوابق بررسي ردمو در مميزه هيأت به اختيار تفويض -

 پرداخت هزينه حمل جنازه مرحوم دکتر محمود صيادان دانشيار سابق دانشکده حقوق و علوم سياسي از لندن -

 دانشگاه حقوقي مشاور محسني الدين ضيا محمد آقای الزحمه حق افزايش -

 امامي مداح دکتر و عصار کاظم محمد سيد فقيد اساتيد ورثه وظيفه حقوق ترميم -

 ـ تعيين پايه و مرتبه علمي عده ای از اعضای هيأت علمي 

 

 :۸/۶/۵۱۳۵ـ جلسه ۸۳

تائيد مسائلي که با تصويب رياست هيات امناء داشگاه اجرا شده است: پرداخت پاداش سال قبل اعضـای هيـأت علمـي؛  تأييـد  -

حقوق و مزايای آقای دکتر شمس الدين   مصوبات کميسيون مالي منتخب در خصوص بودجه تفضيلي سال قبل و سال جاری؛

مفيدی؛  پرداخت هزينه سفر و حمل بار عده ای از داوطلبان عضويت هيـأت علمـي دانشـکده دندانکزشـکي خـارج از کشـور ؛ 

به وسـيله مؤسسـه حسابرسـي شهشـهاني؛  پرداخـت  ۲۵۳۴و اجازه بررسي حسابهای سال  ۲۵۳۳رسيدگي به حسابهای سال 

ين کشي افشار در اجالس شورای بين المللي علوم و سمکوزيوم و مراسم دويستمين سـالگرد اسـتقالل هزينه شرکت دکتر حس

 آمريکا.

-  

 علمي هيأت اعضای قبل سال پاداش پرداخت -

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

 علمي هيأت اعضای از تن چند رتبه تعيين -

 وبات جلسه قبل درباره حق الزحمه کارکنان واحد انتشارات دانشگاهمص ۱۶اصالح بند   -

 مصوبات سي وششمين جلسه هيات امناء درباره مرخصي آقای دکتر داريوش  سامي کرمانشاهي ۱۳اصالح بند  -

 

 :۱۶/۳/۱۳۵۶ـ جلسه 9۳

 تصويب خالصه مذاکرات و مصوبات جلسه قبل -

 ام سازمان مالي و معامالتي امور پژوهشي دانشگاههاضوابط مشترک و ع ۱۹آئين نامه اجرايي ماده  -

 تمديد ماموريت آقای محمود زماني مربي دانشکده علوم تربيتي -

تعيين حق التحقيق ماهانه برای آقای محمدتقي دانش پژوه  استاد بازنشسته دانشگاه بابت تهيه فهرست نسخ خطـي کتابخانـه  -

 مرکزی

 ي اعضای هيأت علمي به کميسيون ارجاع بررسي طرح ترميم حقوق بازنشستگ -



 مطالبي که در فاصله بين دو جلسه هيات امناء اجرايي شده است -
-  

 وليان عبدالعظيم آقای و نهاوندی هوشنگ دکتر آقای به وقت نيمه استادی مرتبه اعطای -

 علمي هيأت اعضای از ایعده رتبه تعيين -

 گذشته سال در علمي هيأت اعضای پاداش پرداخت -

 ممتاز استادی نامه آئين تهيه دستور -

 تعيين هزينه های قابل پرداخت به اعضای هيأت علمي که از خارج کشور جذب مي شوند. -

 صدوقي قوام پروفسور آقای معالجات هزينه پرداخت -

 

 :۲۸/۶/۱۳۵۶ـ جلسه ۴۰

يـدريک عليـين و موضوعاتي که در فاصله جلسات سي ونهم و چهلم هيات امناء اجرا شده:  وضع اسـتخدامي آقايـان دکتـر فر -

دکتر فتح اله جکمي دانشيار  دانشکده پزشکي رازی و داريوش کبير از نيمه وقت به تمام وقـت؛  پرداخـت قسـمتي از هزينـه 

درآمـدهای فـروش  %۱۰معالجه آقايان دکتر مقصودی  و هنرور اساتيد دانشکده داروسازی و ادبيات و علوم انساني؛ اختصـاص 

زحمه کارکنان واحد انتشاراتـ؛  پرداخت هزينه مراجعت و حمل اثاثيه چهـار عضـو هيـأت علمـي انتشارات برای پرداخت حق ال

 دانشکده دندانکزشکي از خارج کشور

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

 ت علمياجازه و شرايط پرداخت کمک هزينه مسکن به اعضای هيأ  ـ

 اصالح جدول حقوق ماهانه اعضای هيأت علمي  ـ

 سال هر ماه خرداد در هاگروه مديران انتخاب -

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

 انتخاب مديران گروهها در خرداد ماه هر سال   -

 پايه ترفيع تشويقي به اعضای هيأت علمي اجازه و شرايط اعطای يک  -

 اصالح جدول حقوق ماهانه اعضای هيأت علمي  -
  

 (۱۲٫۱۰٫۲۵۳۶: )۱۲/۱۰/۱۳۵۶ـ جلسه ۴۱ -

 

 تقدير از زحمات آقای جمال رضائي دبير قبلي هيات امناء و تعيين آقای دکتر فضل اله اکبری به عنوان دبير جديد هيأت امنا

 

 

 (۶٫۱۱٫۲۵۳۶: )۶/۱۱/۱۳۵۶ـ جلسه ۴۲

 تصويب خالصه مذاکرات و مصوبات جلسه

 فصل دوم آئين نامه معامالت دانشگاه : رقم معامالت جزئي و متوسط ۲اصالح  بند الف و ب از ماده  -
 تفويض احتيار به رئيس دانشگاه در خصوص وضع استخدامي سه نفر از اعضای هيات علمي دانشکده داروسازی -

 ـ ترميم حق الزحمه کارورزان

 آئين نامه استخدامي اعضائ هيات علمي ۱۰اصالح ماده ـ 

 تأکيد بر ارتقاء اعضای هيأت علمي با نظر هيأت مميزه -

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

 ناتفويض اختيار جابجايي مواد بودجه جاری و عمراني به کميسيون مالي منتخب هيأت ام -

 ـ تفويض اختيار ترفيع مربيان فني به کميته سه نفره منتخب رئيس دانشگاه



 ـ بررسي روند تهيه آيين نامه پرداخت حق مسکن

 (۲٫۱۲٫۲۵۳۶: )۲/۱۲/۱۳۵۶ـ جلسه ۴۳

 رئيس و اعضای تمام وقت و غير تمام وقت هيأت علمي دانشگاه ۲۵۳۶تعيين ميزان پاداش پايان سال

 صورت يک دوازدهم به ۲۵۳۷تصويب بودجه سال 

 

 (۳٫۲٫۲۵۳۷: )۳/۲/۱۳۵۷ـ جلسه ۴۴

 

 تعيين فوق العاده مديريت اعضای هيات علمي دانشگاه

 علمي هيأت اعضای وظايف تعيين و وقتي نيمه و وقتي تمام باره در علمي هيأت استخدام نامه آئين مواد اصالح -

 (۱۷٫۴٫۲۵۳۷: )۱۷/۴/۱۳۵۷ـ جلسه ۵۴

 آيين نامه استخدام هيأت علمي به کميته منتخب  ۴۴ـ تفويض اختيار اصالح ماده 

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

 دانشگاه  با نظر وزارت  اقتصاد و دارايي ۲۵۳۶و  ۲۵۳۵تعيين حسابرس برای بررسي حسابهای سالهای  -

 زشي وابسته به دانشگاه در تهران و کرج ـ اساسنامه مجتمع های آمو

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

 ـ تفويض اختيار به رئيس هيأت امنا برای رساندن نمودارهای سازماني به تأييد سازمان امور اداری و استخدامي 
 صندوق رفاه کارکنان برای کمک به کارکنان طبق نظر رئيس دانشگاهدرآمدهای اختصاصي  به  %۴ـ اختصاص 

 آيين نامه استخدام هيأت علمي 8ـ معافيت استادياران فاقد دکترای دانشکده هنرهای زيبا از شمول بند يک ماده 

 ـ حق الزحمه کارورزان دانشکده دندانکزشکي

 آيين نامه استخدام هيأت علمي ۶پيوست شماره  ۳ز ماده ـ استفاده آقای عبداله موجد مربي دانشکده علوم تربيتي  ا

 ـ تفويض اختيار به رئيس دانشگاه در خصوص تمديد مأموريت دو تن از اعضای هيأت علمي موسسه علوم وفنون هسته ای 

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

کـار  به و تحقيق و تأليف برای بازنشسته اساتيد از استفاده خصوص در علمي هيأت استخدام نامه آئين ۴۵ هماد تبصره اصالح -

 گيری استادان ممتاز برای تدريس در دوره های فوق ليسانس و دکتری و تاليف و تحقيق 

 علمي هيأت استخدام نامه آئين 8 ماده يک بند شمول از زيبا هنرهای دانشکده دکترای فاقد استادياران معافيت -

 

 (۱۵٫۶٫۲۵۳۷: )۱۵/۶/۱۳۵۷ـ جلسه ۶۴ :۱۵/۶/۱۳۵۷ـ جلسه ۶۴

 ـ تقدير و پرداخت معادل سه ماه حقوق به عنوان پاداش به آقای دکتر قاسم معتمدی رئيس سابق دانشگاه

 ـ  انتخاب آقای دکتر عبداله شيباني به رياست دانشگاه

 قسمت دوم آئين نامه استخدام هيات علمي ۳پيوست شماره  ۶به ماده  ۵ـ اضافه کردن بند 

 آئين نامه  انتخاب رؤسای دانشکده ها -

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

  

  

 

 


