
 ء دانشگاه تهران:مصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 بعد از پيروزي انقالب اسالمي
 (آموزشي)

 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 

 

 

 :15/4/1370ـ جلسه 1
 ـ تعيين اعضاي کميسيون خاص  

  ـ حق دستياري دانشجویان دکتراي غير حرفه اي 

 :2/11/1370ـ جلسه 2
 ـ تعيين ميزان بورسيه دانشجویان دوره هاي دکتري، معادل حقوق و فوق العاده مخصوص مربي پایه یک 

 ي به هيأت رئيسه دانشگاهـ تفویض اختيار موافقت با مرخصي بدون حقوق مازاد بر سه سال اعضاي هيأت علم 

 ـ مأموریت تحصيلي اعضاي هيأت علمي با کمتر از سه سال سابقه 

 ـ برخورداري اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل در داخل کشور از کليه فوق العاده هاي زمان خدمت  

 ـ برقراري حق تأهل و فوق العاده مسکن اعضاي هيأت علمي 

 ابر ميزان قبليبر 5/1ـ افزایش حق التدریس به  

 :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

 ـ حق تأهل و عائله مندي اعضاي هيأت علمي )تأکيد بر مصوبه جلسه قبل( 

 عاده مخصوص اعضاي هيأت علمي متناسب با حقوق پایهـ اصالح فوق ال 

 :28/۹/1371ـ جلسه 4
 ـ اصالح آیين نامه اجرایي نحوه انتخاب مربي آموزشيار

 ـ ضوابط پرداخت حق التدریس به آزادگان 

 ـ اصالح آیين نامه مأموریت تحصيلي اعضاي هيأت علمي 

 ـ آیين نامه حق التعليم رشته هاي ورزشي فوق برنامه 

  :14/4/1372ـ جلسه  5
 ـ ضوابط اعطاي ترفيعات بورسيه ها و اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل 

   :25/11/1372ـ جلسه  ۶
 ـ اصالح آیين نامه تدریس موقت و پرداخت حق التدریس

 ـ اصالح آیين نامه نحوه محاسبه واحد معادل آموزشي  



ــاده  ــ اصــالح م ــأت ع 31ـ ــه اســتخدامي هي ــين نام ــوزي اصــالحي آی ــار آم ــادل آموزشــي و ک  لمــي در خصــوص واحــدهاي مع

 و کارورزي دانشجویان

 

 :۶/10/1373ـ جلسه 7 
 ـ تعيين ميزان هزینه هاي متغير دوره هاي شبانه و جریمه انصراف از تحصيل

 ـ پرداخت فوق العادۀ کار با اشعه به اعضاي هيأت علمي

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

 آیين نامه استخدامي هيأت علمي  9ـ اصالح ماده 

 ـ اصالحات آیين نامه تدریس موقت و پرداخت حق التدریس

 :14/11/1374ـ جلسه ۹

 ـ اصالح ضوابط اعطاي ترفيع به اعضاي هيأت علمي ایثارگر، جانباز و آزاده

 ين نامه استخدامي هيأت علمي در خصوص فرصت مطالعاتيپيوست شماره شش آی 5ـ اصالح ماده  

 ـ اعطاي ترفيع به فارغ التحصيالن دوره دانشوري  

 ـ ارتقاء و ترفيع و افزایش حقوق اعضاي هيأت علمي پيماني 

 آیين نامه اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به خارج  39و  35ـ تبصره هاي الحاقي به مواد  

 ه حق التعليم مربيان ورزشي رشته هاي فوق برنامهـ اصالح آیين نام 

 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  

 ر علميـ ترفيعات تشویقي به خاطر خدمات ارزنده و چشمگي 

 برابر  5/1ـ افزایش حق التدریس اعضاي هيأت علمي براي تدریس در ترم تابستاني تا       

 سال  70آیين نامه استخدامي هيأت علمي براي استفاده از خدمات اساتيد باالتر از  36ـ الحاق یک تبصره به ماده 

 :24/11/1375ـ جلسه 11
 رجسته قبول شده در دانشگاهـ آیين نامه اعطاي امتياز به دانش آموزان ب

 ـ اصالح و تصویب مجدد آیين نامه حق التدریس

 ـ اصالح و تصویب مجدد آیين نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي 

 اصالحي آیين نامه استخدامي هيأت علمي در خصوص تبدیل وضعيت از رسمي آزمایشي به رسمي قطعي 9ـ اصالح ماده 

 ا هزینه شخصي و حکم مأموریتـ اعطاي فرصت مطالعاتي ب

 ـ اعطاي پایه به اعضاي هيأت علمي که با استفاده از مرخصي بدون حقوق موفق به اخذ دکتراي تخصصي مي شوند.

 آیين نامه اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به خارج  35ـ جایگزیني تبصرۀ الحاقي به ماده 

 ر چهار سالـ تعيين چگونگي تمدید مأموریت تحصيلي مازاد ب

  :11/4/۶137ـ جلسه 21 
 اصالح آیين نامه حق التدریس -

 ـ اصالح آیين نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي  

 

 :7/3/1377 ـ جلسه13
 ـ افزایش حق الزحمه کارورزان دانشکده هاي دامپزشکي به شرط تأمين اعتبار 

 اعضاي هيأت علميـ اصالح ضوابط تمدید مأموریت تحصيلي مازاد بر چهار سال 



آیين نامه استخدامي هيأت علمـي در خصـوص تبـدیل وضـعيت مربيـان  9بند ج ماده  3ـ اصالح و تصویب مجدد بند آخر تبصره 

 مأمور به تحصيل 

 استادي توقف داشته اند 10پایه تشویقي به تعدادي از اعضاي هيأت علمي که در پایه  5ـ اعطاي حداکثر 

 :10/10/1377ـ جلسه 14
 تغيير ضریب حق التدریس از یک چهلم به یک پنجاهم حقوق، مزایا و حق جذب اعضاي هيأت علميـ  

 ـ تطبيق ضریب حق التدریس اعضاي هيأت علمي مدعو با اعضاي هيأت علمي دانشگاه 

 :1/10/1378ـ جلسه 15
 شگاه تهراناساتيد دان بربرا 2به  5/1افزایش حق التدریس اساتيد مدعو مجتمع آموزش عالي قم از ـ 

 1376ـ اعطاي یک یا دو پایه تشویقي به اعضاي هيأت علمي مشمول طرح کارایي سال 

سال و تفـویض اختيـار تصـميم گيـري بـه  4ـ اصالح مصوبه راجع به تمدید مأموریت تحصيلي و بورس داخل براي مدت مازاد بر 

 هيأت رئيسه

 نيمسال ـ تعيين سقف واحدهاي حق التدریس اعضاي هيأت علمي در هر

 ـ تغيير زمان اعطاي پایه هاي مصوب اعضاي هيأت علمي از هنگام صدور حکم رسمي به زمان صدور حکم رسمي آزمایشي

  :1/3/137۹ـ جلسه 1۶
 ـ تعيين ضریب فوق العاده جذب اعضاي هيأت علمي

 ـ تعيين ضریب حق مأموریت اعضاي هيأت علمي و نحوه افزایش ساالنه آن 

 لتعليم مربيان ورزشيـ آیين نامه حق ا 

ــده  ــا ش ــاي اعط ــه ه ــه پای ــو کلي ــيار و لغ ــي آموزش ــي و مرب ــه مرب ــه مرتب ــان ب ــازان و آزادگ ــانون تســهيالت جانب ــ تســري ق  ـ

 تهران 2هيأت هاي امناي دانشگاههاي منطقه  25/11/1372به موجب مصوبه جلسه 

 تعيين ميزان حق حضور در جلسه اعضاي هيات علمي -

 :2/12/137۹ـ جلسه 17
 آن  6آیين نامه حق التدریس و تبصره  2اصالح ماده  ـ 

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي 44ـ اصالح و تکميل مفاد ماده  

 :11/11/1380ـ جلسه 18
 ـ عقد قرارداد آموزشي با وزارت اقتصاد و دارایي 

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

 :22/4/1381ـ جلسه 1۹
 ـ اصالح ضریب حق حضور در جلسه اعضاي هيأت علمي 

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي 44ـ افزایش مشاغل مشمول ماده  

 ـ تعيين سقف اعطاي پایه هاي تشویقي به اعضاي هيأت علمي که قبالً کارمند بوده اند 

 :28/7/1382ـ جلسه 21 
 شهریه دانشجویان نوبت دوم )کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري( و آموزش هاي الکترونيکي ـ تعيين ميزان 

 ـ تعيين تعرفه هاي پذیرش دانشجویان خارجي

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي 44ـ برخورداري تعدادي از مقامات از شمول ماده 

 بدیل وضعيت از رسمي آزمایشي به رسمي قطعيآیين نامه استخدامي هيأت علمي در خصوص ت 9ـ اصالح ماده 

 ـ آیين نامه اجرایي اعطاي پایه تشویقي به اعضاي هيأت علمي

 ـ اصالح مصوبات قبلي در خصوص اعطاي پایه به اعضاي هيأت علمي پيماني



 ـ انعقاد قراردادهاي توليد درس براي مرکز آموزشهاي الکترونيکي 

 ( adjuintه )ـ به کارگيري اعضاي هيأت علمي وابست

 ـ آیين نامه نحوه محاسبه واحدهاي آموزشي بخش کشاورزي

 :1۶/12/1382سه ـ جل22
 ـ دستورالعمل پرداخت حق الجلسه 

 ـ اصالح آیين نامه حق التدریس براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات و مراکز غير دانشگاهي

 ـ تعيين ميزان حق الزحمه داوري پایان نامه ها

 همکاري اعضاي هيأت علمي وابسته ـ آیين نامه اجرایي

 :2/4/1383ـ جلسه 23
 دانشگاه خارجي و تصویب مالک تعيين شهریه دوره هاي مشترک آموزشي  3ـ انعقاد قرارداد با 

 اصالحي آیين نامه استخدامي هيأت علمي  9ماده  2ـ اصالح تبصره 

 :24/۶/1383ـ جلسه 24
 83و  82,  81سال هاي  نوبت دوم کارشناسي ارشد در ت هاي دوره هاي روزانه ويـ گزارش مقایسه ظرف

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي  3ـ اصالح ماده 

 ـ آیين نامه حق التعليم مربيان ورزشي دانشگاه

 :23/10/1383ـ جلسه 25
 ـ تخفيف شهریه دانشجویان رتبه اول مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد )نوبت دوم( 

 د آموزشيـ تصویب چند مور 

 ـ تعيين ميزان شهریه دانشجویان شبانه کارشناسي ناپيوسته مجتمع آموزشي ابوریحان 

 ـ تصویب پذیرش گواهي هاي صادره براي دوره هاي آموزشي مربوط به ارتقاء شغلي کارکنان  

 :17/11/1383ـ جلسه  2۶
 ـ اصالح موادي از آیين نامه استخدامي هيأت علمي 

 1383نسبت به سال  1384ه دانشجویان دوره شبانه در سال افزایش شهری %10 ـ  

 :2۶/12/1383لسه ج ـ27
 ـ اصالح نحوه محاسبه واحدهاي معادل سمت هاي اجرایي اعضاي هيأت علمي  

 ـ جدول نحوه برخورداري اعضاي هيأت علمي رزمنده, آزاده و جانباز از پایه هاي

 

 :18/3/1384ـ جلسه 28
 آیين نامه استخدامي هيأت علمي 6پيوست شماره  11و  10ـ اصالح مواد  

 در کليه مقاطع تحصيلي« مهندسي علوم خاک»به « خاک شناسي»ـ تغيير نام گروه  

 1384ـ 1385ي دانشگاهسال  در Indiana-Purdueـ تعيين شهریه دانشجویان دوره مشترک دانشکده فني با دانشگاه 

 :23/۶/1384ـ جلسه  2۹
 ماه با مجوز کميسيون دائمي  48ماه با مجوز هيأت رئيسه و تا  36شي کارشناسان تا سقف ـ تمدید مأموریت آموز

   ـ تعيين شهریه دوره هاي دیپلماي دانشکده دامپزشکي

 :20/10/1384ـ جلسه 30
 ـ تخفيف هاي تعرفه شهریه دانشجویان انتقالي از خارج به داخل کشور 

 «جتماعيتعاون و رفاه ا»ـ تغيير نام گروه آموزشي  



 ـ نحوه محاسبه حق التدریس دانشجویان دکتري 

 ـ تفویض اختيار به کميته هاي تخصصي هيأت مميزه براي تعيين ميزان حق التدریس اعضاي مدعو غير هيأت علمي 

  آیين نامه استخدامي هيأت علمي 36ـ الحاق یک تبصره به ماده  

 :1۶/12/1384جلسه ـ 31
 ـ ایجاد واحد معادل استاد مشاور دانشجویان دوره کارشناسي 

 :11/4/1385ـ جلسه 32
 «فيزیولوژي ورزشي»گروه آموزشي  به« مباني علوم زیستي»ـ تغيير نام گروه آموزشي  

  «رفتار حرکتي»به گروه آموزشي « مباني علوم انساني»ـ تغيير نام گروه آموزشي  

 آزاد در خصوص تعرفه هاي آموزش 16/12/1382مصوبات جلسه  8ـ تفسير بند  

 دوره هاي نيمه حضوريو ـ تخفيف شهریه هاي نوبت دوم  

 %30از پرداخت ميزان مشارکت شهریه تحصيلي نوبت دوم تا سقف  %70ـ معافيت ایثاگران و جانبازان  

 ـ تعيين ميزان شهریه دانشجویان نوبت دوم دکتري عمومي دامپزشکي 

کرر به آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي به منظور تأمين معيشت خـانواده هـاي نيازمنـد اعضـاي هيـأت م 38ـ الحاق ماده 

 علمي اخراجي یا انفصالي

 ـ اصالح ضریب حقوق اعضاي هيأت علمي

 :7/۶/1385ـ جلسه 33
 «مدیریت برنامه ریزي آموزشي»ـ تغيير نام مدیریت برنامه ریزي آموزشي، سنجش و نظارت به  

 تعيين ميزان شهریه هاي رشته ها و مقاطع تحصيلي پردیس کيش ـ 

آیـين نامـه اسـتخدامي اعضـاي  44به جاي ماده  10ـ برخورداري اساتيد متصدي مسؤوليت هاي کالن غير سياسي از مزایاي ماده 

 هيأت علمي

سـاله رسـمي  5دوره خـدمت  ـ تعيين مهلت شش ماهه براي کسب امتيازات الزم به منظور رسمي شدن اعضاي هيأت علمـي کـه

 .آزمایشي آنان به پایان رسيده است
 :14/۹/1385ـ جلسه 34
 آیين نامه پرداخت حق التدریس دروس و حق التحقيق پایان نامه هااصالحات ـ  

 :2۹/1/138۶ـ جلسه 35
 آیين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي 2ماده  6و بند  3ـ2ـ تبيين تبصره بند  

 ل انتخاب استادان ممتازـ دستورالعم 

 ـ دستورالعمل آیين نامه خدمت موظف و اعطاي ترفيع اعضاي هيات علمي دانشگاه 

 در خصوص دریافت شهریه از دانشجویان مقطع کارشناسي ارشد ترم ششم 23/10/1383ـ تفسير مصوبه مورخ  

 :28/5/138۶ـ جلسه 3۶
  ـ دستورالعمل نحوۀ انتخاب استادان ممتاز 

 ح ضریب حقوقي اعضاء هيأت علميـ اصال 

 مکرر آیين نامة استخدامي اعضاي هيأت علمي 38ـ اصالح مادۀ  

 ـ کاهش شهریه دانشجویان پردیس کيش    

 :10/۹/138۶ـ جلسه 37
 "زبان و ادبيات روسي"به  "زبان روسي"تغيير نام گروه آموزشي ـ  

 آیين نامة بورس تحصيلي و جایابيـ  



 ل استاد مشاور دانشجویان دورۀ کارشناسيایجاد واحد معاد ـ 

 ـ آیين نامة خدمت تمام وقت و غير تمام وقت و  اعطاي ترفيع اعضاي هيأت علمي 

 

  :11/4/1387ـ جلسه 3۹
 افزایش شهریة دانشجویان مجازيـ 

 ـ پذیرش دانشجوي دورۀ دکتري با اخذ شهریه

 ـ وام شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع دکتراي تخصصي

 مک به دانشجویان واجد شرایط  نوبت دوم جهت پرداخت شهریهـ ک

 ـ واحدهاي موظف اعضاي هيأت علمي در طول هفته

 ـ افزایش حق التدریس اعضاي هيأت علمي در پردیس کيش

 :3/10/1387ـ جلسه 24
 "روانشناسي تربيتي و مشاوره"به  "مباني رواني آموزش و پرورش"تغيير نام گروه ـ 

 1386-87آموزشي دانشجویان دوره دکتري ورودي از سال تحصيلي مازاد سنوات ـ 

 ـ افزایش دو درصدي حقوق اعضاي هيأت علمي

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي 11و  10ـ دائمي شدن مواد 

 ـ افزایش حداکثر تعداد پایه تشویقي قابل اعطاء به اعضاي هيأت علمي

 علمي نمونه کشوريأت يقي به اعضاي هیه تشویک پایاعطاي ـ 

 سال 30ـ کاهش واحد موظف اعضاي هيأت علمي با سابقه خدمت بيش از 

 :23/4/1388ـ جلسه 44
 ـ دریافت شهریه دروس جبراني مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري

  ـ تخفيف شهریه دانشجویان مقطع کارشناسي پردیس بين المللي کيش

  و مأمور در دانشکده فني کاسپين و فومنـ ميزان حق التدریس اعضاي هيأت علمي استخدام 

 : 5/11/1388ـ جلسه 54
 پردیس بين المللي کيش 1388 -89ـ ميزان شهریه کارشناسي و کارشناسي ارشد سال 

 کاهش واحد موظف اعضاي هيات علمي ـ

 ـ طرح تمدید مرخصي بدون حقوق اعضاي هيات علمي رسمي آزمایشي و رسمي قطعي در هيات امناء

 :17/8/138۹ ـ جلسه74
 ـ تعيين شهریه دانشجویان نوبت دوم

 :2۶/۶/13۹0ـ جلسه ۹4
  آیين نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي و تبصره ذیل آن 5اصالح ماده  ـ

  تخفيف شهریه دانشجویان رزمنده نوبت دومـ 

  علمي بازنشسته ـ تسري افزایش فوق العاده ویژه اعضاء هيات علمي با مرتبه استادي به اعضاي هيات

 :17/5/113۹ـ جلسه 50
 ـ شهریه مقطع دکتري نوبت دوم

 ـ تصویب نحوه اجراي بخشنامه ابالغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مورد حق التدریس اعضاي هيات علمي

 ـ تصویب آیين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي

 



 :31/4/13۹2ـ جلسه 51
 پردیس هاي خودگردان دانشگاه تهران )کيش، ارس و البرز(  92-93شد و دکتري سال تحصيلي ـ تعيين شهریه مقطع کارشناسي ار

 ـ تغيير عنوان پردیس قم دانشگاه تهران و دانشکده هاي مربوطه

ـ تصویب آیين نامه جذب و به کارگيري اعضاي هيات علمي بازنشسته و نخبگان علمـي و صـنعتي در واحـدهاي پژوهشـي وابسـته بـه 

 ها و پژوهشگاه ها دانشگاه

 1392صویب حق الزحمه داوري پایان نامه هاي کارشناسي و دکتري در سال ـ ت

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

 پژوهش، آموزش و بين الملل دانشگاه

 :13/12/13۹2ـ جلسه 52
 عطاي پایه تشویقي به برگزیدگان جشنواره عالمه طباطبائي )ره(ـ ا

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران در خصوص فوق العاده ویژه  57ـ موضوع اصالح ماده 

 ـ مجوز اعطاي پایه به سنوات خدمت اعضاي هيات علمي قبل از استخدام در دانشگاه تهران

 :25/۹/13۹3ـ جلسه 53

 انه و شبانه(يين شهریه دانشجویان ميهمان )روزتع -

 افزایش سنوات دانشجویان دوره روزانه نابينا و کم بينا -

 91-92و  90-91شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودي هاي  عدم دریافت -

 (90 – 91تعيين شهریه براي دانشجویان مدیریت رسانه پردیس البرز دانشگاه تهران )ورودي نيمسال دوم تحصيلي  -

التحقيق اعضاي هيات علمي )یکپارچه سازي و تضمين کيفيت وظایف آموزشي و پژوهشـي اعضـاي التدریس و حقساماندهي حق -

 هيات علمي(

 تصویب دستورالعمل اجرائي اعطاي عنوان استاد برگزیده دانشگاه تهران -

 تهرانادامه خدمت و تعویق بازنشستگي اعضاي هيات علمي در شرف بازنشستگي دانشگاه  -

 کسر واحد موظف تدریس اعضاي هيات علمي -

 افزایش حق الزحمه داوري پایان نامه ها -

 :31/3/13۹4ـ جلسه 54
 تعيين شهریه دانشجویان دانشگاه تهران در مقاطع مختلف تحصيلي -

 آیين نامه ترفيع ساالنه اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران -

 ویت در شوراي عالي انقالب فرهنگيتعيين واحد موظف تدریس اعضاي هيات علمي منتخب عض -

 دستورالعمل پرداخت حق التدریس مدرسان مدعو معارف اسالمي -

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي 78اصالح ماده  -

 :۹/12/13۹4ـ جلسه 55
 کاهش سقف حق التدریس و حق التحقيق اعضاي هيأت علمي  -

 ختلفتعيين شهریه دانشجویان نوبت دوم و انتقالي در مقاطع م -

 اعطاي امتيازات ویژه براي جذب اعضاي هيأت علمي داراي سوابق تحصيلي و علمي برجسته از بدو استخدام -

 سال سابقه 5مجوز ادامه خدمت اعضاي هيأت علمي پيماني باالي  -

 :21/2/13۹5ـ جلسه ۶5
 مجوز اعتبار ده ميليارد ریال جهت اعطاي بورس تحصيلي به دانشجویان خارجي -

 ارچه آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي، آیين نامه تطبيق نظام ترفيع ساليانه اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهرانطرح نظام یکپ -



 صدور یا تمدید حکم اعضاي هيأت علمي وابسته به مدت سه سال -

 :7/10/13۹5جلسه  -75

 آیين نامه بورس تحصيلي دانشجویان برجسته رشته زبان و ادبيات فارسي-

 جویان خاصتعيين شهریه دانش -

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي 79برخوداري از مزایاي ماده  -

 مکرر 38اصالح، تصویب و تنفيذ مجدد ماده  -

 ماموریت اعضاي هيات علمي دانشگاه -

 ؛التدریس رساله و پایان نامه در پردیس کيشکاهش ضریب حق -

 :7/۶/13۹۶جلسه  -۹5

 امي اعضاي هيات علمينامه استخدآیين 59ماده   3اصالحيه تبصره  -

 سال 8الي  7آزمایشي با سنوات  -علمي پيماني و رسميتمدید مدت خدمت اعضاي هيات -

 دکتري و  کارشناسي مقاطع در رایگان آموزش مشمول دانشجویان  مازاد  سنوات  شهریه -

 ان خارجيیدانشجو يه ارزیشهر -

 

 :24/11/13۹۶جلسه  -۶0

 لميآیين نامه استخدامي اعضاي هيأت ع-   

 پورمطلق از کارشناس رسمي به هيات علميمجيد شفيعتبدیل وضعيت آقاي دکتر  -

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي  79برخورداري آقاي دکتر محمد خوانساري از مزایاي ماده  -

 اعطاي سهميه بورسيه مربيان به آقایان محمدرضا دوست محمدي، سهراب کاشف و خانم نرگس حریریان -

 

 :30/5/13۹7ه جلس -۶1

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت  علمي دانشگاه تهران 98و  97، 96اصالحيه مواد  -

 تصویب دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز -

 تعيين درصد امتيازات مورد نياز براي تبدیل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي  -

 در بدو استخدام ه داراي کبر سننفر از اعضاي هيأت علمي دانشگا 13اعطاي مجوز ادامه خدمت  -

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي 79برخورداري آقاي دکتر سيدمحمد مقيمي از مزایاي ماده  -

 سال به باال 7مجوز تمدید مدت خدمت اعضاي هيأت علمي پيماني و ادامه خدمت اعضاي هيأت علمي رسمي آزمایشي با ماندگاري  -

 

 :24/۶/13۹7جلسه  -۶2

آیين نامه آموزشي دوره هاي کارداني و کارشناسي )پيوسته و ناپيوسته( مصوب  15ماده   2ک بند به ذیل تبصره الحاق ی -

28/7/1393 

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه 79برخورداري آقاي دکتر بيژن عباسي از مزایاي ماده  -

 انشگاه تهرانتصویب آیين نامه بازنگري شده استخدامي اعضاي هيات علمي د -

 :23/10/13۹7جلسه  -۶3

 آقاي دکتر سيد باقر سيدنژاد کبر سنمجوز  -

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي  79آهویي ازمزایاي ماده آقاي دکترمهديبرخورداري  -

از دوره اصالح فرمول محاسبه حقوق و دستمزد اعضاي هيأت علمي با احتساب پایه هاي ویژه و ممتاز)مصوبه چهارمين نشست  -

 ششم هيأت امناء(

 


