
 ء دانشگاه تهران:مصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 بعد از پيروزي انقالب اسالمي

 )امور بين الملل(
 تا پایان دوره ششم بر اساس شماره و تاریخ جلسه

 
 مسئوليت به عهده هيأت سه نفره  جانشين هيأت امنای دانشگاهها بوده است. 13۶۹تا پايان سال  1357از نيمه دوم سال 

 

 :1۹/2/1371ـ جلسه 3

 

آیين  22ـ مقررات برقراري فوق العاده روزانه اشتغال خارج از مرکز و خارج از کشور و هزینه سفر اعضاي هيأت علمي موضوع ماده 

 نامه استخدامي هيأت علمي

 :14/4/1372ـ جلسه  5

  

 ـ ضوابط اعطاي ترفيعات بورسيه ها و اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل 

  

 خدامي اتباع خارجيـ آیين نامه است 

 

 :25/11/1372ـ جلسه  ۶

 

 آیين نامه استخدامي هيأت علمي در خصوص فرصت مطالعاتي 6پيوست شماره  5ـ اصالح ماده  

 ـ اصالح آیين نامه فرصت مطالعاتي 

  

 :۶/10/1373ـ جلسه 7 

  

 ي تحصيلي آیين نامه استخدامي هيأت علمي در خصوص مأموریت ها 6پيوست شماره  3ـ اصالح ماده  

 ـ پرداخت حق مسکن به اعضاي هيأت علمي در ایام مأموریت هاي آموزشي، پژوهشي و اداري بيش از سه ماه

  

 :14/11/1374ـ جلسه ۹

 پيوست شماره شش آیين نامه استخدامي هيأت علمي در خصوص فرصت مطالعاتي 5ـ اصالح ماده  

  

 به خارج  عطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجوآیين نامه ا 39و  35ـ تبصره هاي الحاقي به مواد  

  

 ـ چگونگي اعطاي ترفيعات بورس و ترفيعات استحقاقي اعضاي هيأت علمي در حالت مأموریت تحصيلي و بورس 

 سال 5سال به  4ـ چگونگي افزایش مدت مأموریت تحصيلي اعضاي هيأت علمي از  

 

 



    

 :24/11/1375ـ جلسه 11

  

 ي با هزینه شخصي و حکم مأموریتـ اعطاي فرصت مطالعات

 آیين نامه اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به خارج  35تبصرۀ الحاقي به ماده  يـ جایگزین

  

 :11/11/1380ـ جلسه 18

  

 آیين نامه فرصت هاي مطالعاتي در خصوص مرخصي هاي استحقاقي و بدون حقوق  16ـ اصالح ماده  

  

 «معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزش هاي غير حضوري و مجازي»و « ن المللمعاون امور بي»ـ ایجاد پست  

   

 :22/4/1381ـ جلسه 1۹

 

 ـ تفویض اختيار تهيه دستورالعمل و پرداخت هزینه هاي شرکت در گردهمایي هاي بين المللي به هيأت رئيسه

 

 :28/7/1382ـ جلسه 21
  

 ت علمي شرکت کننده در همایش هاي بين المللي ـ نحوه پرداخت هزینه هاي تردد و اقامت اعضاي هيأ

  ـ تعيين ضوابط براي حل مشکالت مربوط به مأموریت هاي پژوهشي خارج از کشور

 ـ تعيين تعرفه هاي پذیرش دانشجویان خارجي

 

 :2/4/1383ـ جلسه 23

 دانشگاه خارجي و تصویب مالک تعيين شهریه دوره هاي مشترک آموزشي  3ـ انعقاد قرارداد با 

 

 :24/۶/1383ـ جلسه 24

  

 , موضوع تعرفه شهریه دانشجویان خارجي 28/7/82ـ الحاقيه مصوبه هفتمين جلسه از دوره سوم هيأت امنا مورخ 

 

 :23/10/1383ـ جلسه 25
  

 اتحادیه ها و انجمن هاي بين المللي دانشگاه در مجامع, عضویتـ  

  

 :18/3/1384ـ جلسه 28
  

  یين نامه فرصت مطالعاتي آ 11ـ اصالح ماده  

  ز تأسيس شعبه بين المللي کيش )پردیس بين المللي کيش(اـ جو 

 
   



 

 :10/۹/138۶ـ جلسه 37

  

   ایجاد مجتمع بين المللي در دانشگاه تهرانـ  

 :17/۹/138۶ـ جلسه 38

  

 1386آیين نامة استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت مطالعاتي و مأموریت پژوهشي در سال ـ 

  

 :5/11/1388ـ جلسه 54

 1388ـ آیين نامه فرصت مطالعاتي در سال 

 :31/4/213۹ـ جلسه 51

ران، جشـنواره هـاي پایه تشویقي منتخبين جشنواره هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ابن سـيناي دانشـگاه علـوم پزشـکي تهــ 

 .پژوهش، آموزش و بين الملل دانشگاه

 

 :25/۹/313۹ـ جلسه 53

 ایجاد اداره کل امور دانشجویان خارجي در معاونت بين الملل  دانشگاه تهران -

 صدور مجوز برگزاري کنفرانس هاي بين المللي )کنفرانس صنعت سيمان، انرژي و کنفرانس محيط زیست و علوم و فناوري غشاء( -

 :31/3/13۹4جلسه  ـ54

 1394المللي درسال هاي بينارائه تسهيالت به متقاضيان فرصت مطالعاتي، ماموریتهاي پژوهشي و کنگره -

 

 :21/2/13۹5ـ جلسه ۶5

 مجوز اعتبار ده ميليارد ریال جهت اعطاي بورس تحصيلي به دانشجویان خارجي -

 وزش زبان فارسي دانشگاه تهرانتصویب اساسنامه مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بين المللي آم -

 

 :۹/12/13۹5جلسه  -85

 کشور  ارات دانشگاه به مراکز علمي داخل و خارجاهداء کتب چاپ شده در موسسه چاپ و انتش -

 تفاهم نامه تاسيس مرکز پژوهش هاي آسيایي دانشگاه -

 دانشگاهي در جنوب شرقي آسيادفتر حمایت از گسترش روابط بينتاسيس  -

 :7/۶/3۹۶1جلسه  -۹5

 الملل دانشگاهنامه تشکيل شوراي بينتصویب آیين -

 المللي کيشچندمنظوره براي پردیس بينمجوزخریدساختمان -

 ان خارجيیدانشجو يه ارزیشهر -

 :24/11/13۹۶جلسه  -۶0

 تصویب اساسنامه مرکز مطالعات اوراسياي مرکزي -

 :30/5/13۹7جلسه  -۶1

 يایي زباناساسنامه مرکز پژوهشي مطالعات کشورهاي اسپان -

 :23/10/13۹7جلسه  -۶3

 تصویب برنامه سوم راهبردي دانشگاه و برنامه اقدام آن -


