
 ء دانشگاه تهران:مصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 بعد از پيروزي انقالب اسالمي
 (رفاهيامور )

 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 
 

 : 15/4/3701ـ جلسه 1

  

 علمي تـ پيشنهاد دانشگاه تهران در خصوص تأمين امکانات درماني براي اعضاي هيأ 

  ـ پيشنهاد دانشگاه تهران در خصوص تأمين مسکن اعضاي هيأت علمي 

 :2/11/1370ـ جلسه 2

   

 حق تأهل و فوق العاده مسکن اعضاي هيأت علميـ برقراري  

     

 :۶/10/1373ـ جلسه 7

  

 ق مسکن به اعضاي هيأت علمي در ایام مأموریت هاي آموزشي، پژوهشي و اداري بيش از سه ماهپرداخت ح ـ 

 

 :1/5/1374ـ جلسه  8

 

 به اعضاي هيأت علميده هاي کشاورزي و منابع طبيعي ـ فروش یک قطعه زمين دانشک

 :14/11/1374ـ جلسه ۹

 

 ـ افزایش کمک هزینه مسکن اعضاي هيأت علمي فاقد مسکن 

ت شرکت تعاوني مسکن هيأت علمي دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبيعي کرج از پرداخت قيمت زمـين هـاي وااـياري ـ معافي

 1/5/1374مورخ 

 با درآمد حاصله ـ فروش سالن ورزشي دانشکده کشاورزي در الشهر و احداث یک مجموعه ورزشي فرهنگي

 

 :2/4/1375ـ جلسه 10

تحقيقات کامپيوتر و الکترونيک به شرکت تعاوني چند منظوره اعضاي هيأت علمي بـا نظـر  سهام دانشگاه در مرکز %51وااياري ـ 

 هيأت رئيسه دانشگاه

 ـ تکميل مجتمع فرهنگي ـ رفاهي در خزرآباد ساري

 

 :24/11/1375ـ جلسه 11



ـ استفاده شرکت تعاوني چند منظوره اعضاي هيأت علمي از امکانات دانشـگاه بـراي اجـراي قراردادهـاي پژوهشـي و خـدماتي و واریـز 

 درصدي از درآمد حاصله به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه

  قسيط بدهي یکي از اعضاي هيأت علميـ ت

 :7/3/1377 ـ جلسه13

  

 منظور اجراي پروژه هاي فرهنگي و رفاهي و پرداخت وام به اساتيد و کارکنان ـ استفاده از حساب هاي سپرده به

 

 :1/10/1378ـ جلسه 15

  

  درصد درآمدهاي اختصاصي واحدها به صندوق رفاه کارکنان همان واحد 5ـ تخصيص حداکثر 

   

 :11/4/1385ـ جلسه 32

ه منظور تأمين معيشت خـانواده هـاي نيازمنـد اعضـاي هيـأت مکرر به آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ب 38ـ الحاق ماده 

 علمي اخراجي یا انفصالي

 :14/۹/1385ـ جلسه 43

 ـ پرداخت کمک هزینه درماني

  

 :13/12/213۹ـ جلسه 52
 

 مجوز تبدیل به احسن نمودن زمين زائر سراي دانشگاه در مشهد مقدس و مجوز معاوضه با سـاختماني در محـدود حـرم مطهـر امـام ـ 

  رضا )ع(

 1392افزایش حق ایاب و ذهاب، تغيیه و مهدکودك اعضاي غير هيات علمي دانشگاه در سال ـ 

 

 :31/3/13۹4ـ جلسه 54

 مرخصي فوق العاده به اعضاي غيرهيات علمي به مناسبت عيد سعيد فطر -

 

 :۹/12/13۹5جلسه  -55

 برقراري پوشش بيمه تکميلي -

 براي اعضاي هيات علمي و غيرهيات علمي ایثارار فرهنگي و ورزشي دانشگاهتخفيف در استفاده از امکانات تفریحي،  -

 

 :7/۶/13۹۶جلسه  -۹5

 اعطاي وام به صندوق رفاه اعضاي هيات علمي -

 :23/10/13۹7جلسه  -۶3

اعطاي وام  در خصوص 7/6/1396مصوبه نهم صورتجلسه هفتمين نشست از دوره ششم هيأت امناي دانشگاه تهران مورخ  تمدید -

 صندوق رفاه اعضاي هيات علمي به


