
 
 
 
 

 :دانشگاه تهران مصوبات هیات امناء موضوعی نمایه

 بعد از پيروزي انقالب اسالمي
 (برنامه ریزی و فناوری اطالعات ) 

 تا پایان دوره ششم بر اساس شماره و تاریخ جلسه

 

مسئولیت به عهده هیأت سه نفره  جانشین هیأت امنای دانشگاهها بوده  13۶۹تا پایان سال  1357از نیمه دوم سال 

 است.

 

 : 137۰ /4/  15 جلسه -1

 امنا هيأت داخلي نامه آئين تصویب -

 متمم بودجه -

 :137۰/  11/  ۲ جلسه -۲

 ـ دستورالعمل نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي

 ـ دستورالعمل پرداخت حق التحقيق فعاليت هاي پژوهشي 

 ـ تعيين عناوین اعضاي هيأت علمي پژوهشي 

هيأت علمي پژوهشایف عمومي اعضاي ـ تعيين وظ   

 ـ تفویض اختيار به شوراي هماهنگي هيأت هاي امنا در خصوص تصویب حق تأليف و حق ترجمه و تصحيح متون 

به کميسيون خاص 1371ـ تفویض اختيار تصویب بودجه سال    

به کميسيون خاص 1370ـ تفویض اختيار اصالح بودجه سال    

 ـ تغيير نام کميسيون خاص به کميسيون دائمي 

 3ـ جلسه 1371/۲/1۹:



 
 
 
 

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

 آیين نامه استخدامي هيأت علمي

 ـ آیين نامه نحوه پرداخت حق التأليف و ترجمه و تصحيح  

 ـ فوق العاده مدیریت مدیران کل عضو هيأت علمي  

 ـ اصالح فوق العاده مخصوص اعضاي هيأت علمي متناسب با حقوق پایه 

 ـ تطبيق حقوق و مزایاي اعضاي هيأت علمي با قانون نظام هماهنگ پرداخت ها 

 4ـ جلسه 1371/۹/۲8:

به کميسيون دائمي 1372ـ تفویض اختيار تصویب بودجه سال    

به کميسيون دائمي 1373یض اختيار پيشنهاد بودجه سال ـ تفو   

 ـ تفویض اختيار افزایش فوق العاده مخصوص اعضاي هيأت علمي به شوراي هماهنگي هيأت هاي امنا 

 ـ ترميم فوق العاده مدیریت رؤسا و معاونان دانشگاهها و دانشکده ها و سایر سطوح مدیریتي 

 5 ـ جلسه 137۲/4/14:

به کميسيون دائمي 1373ر تصویب بودجه سال ـ تفویض اختيا   

 ـ تفویض اختيار تصویب فوق العاده جذب دانشگاههاي عضو، به شوراي هماهنگي هيأت هاي امنا 

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

مي گردندـ تعيين حقوق و مزایاي اعضاي هيأت علمي که به درجه رفيع شهادت نایل    

 ۶ ـ جلسه 137۲/11/۲5:

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

 ـ اصالح آیين نامه فرصت مطالعاتي 

 ـ اصالح آیين نامه تدریس موقت و پرداخت حق التدریس 

 ـ اصالح آیين نامه نحوه محاسبه واحد معادل آموزشي  

اصالحي آیين نامه استخدامي هيأت علمي در خصوص واحدهاي معادل آموزشي و کار آموزي  31ـ اصالح ماده   

 و کارورزي دانشجویان

 ـ بر قراري امتيازاتي براي اعضاي هيأت علمي ایثارگر 



 
 
 
 

 

 7ـ جلسه 1373/1۰/۶:

به کميسيون دائمي 1374و بررسي و تصویب بودجه تفصيلي سال  1373ـ تفویض اختيار تصویب بودجه سال   

 ـ اصالحات آیين نامه تدریس موقت و پرداخت حق التدریس

طرح هاي تحقيقاتي به هيأت رئيسه دانشگاه تهران 1372ـ تفویض اختيار استرداد مانده تنخواه گردان سال   

 :  1374/  5/  1 جلسه-8

 امنا هيأت داخلي نامه آئين -

 امنا هيأت دائمي کميسيون فعاليت و تشکيل نحوه دستورالعمل -

 ـ تفویض اختيار بررسي بودجه تفضيلي و اصالحات آن به کميسيون دائمي

 ـ تفویض اختيار اصالح آیين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي به هيأت مميزه مرکزي  

 ـ اصالح ضوابط و تعيين حداقل و حداکثر فوق العاده هاي مدیریت اعضاي هيأت علمي 

العاده مأموریت روزانه اعضاي هيأت علميـ اصالح فوق    

 ـ اصالح ميزان حق حضور در جلسه اعضاي هيأت علمي 

 ۹ـ جلسه 1374/11/14:

 ـ اعطاي ترفيع به فارغ التحصيالن دوره دانشوري  

 ـ افزایش ميزان حق تأليف و ترجمه به دو برابر ميزان قبلي 

پيمانيـ ارتقاء و ترفيع و افزایش حقوق اعضاي هيأت علمي    

1375ـ چگونگي تصویب بودجه تفضيلي سال    

 1۰ـ جلسه 1375/4/۲:

1375ـ تصویب بودجه تفضيلي جاري و عمراني سال    

 ـ افزایش حقوق اعضاي هيأت علمي پيماني 

 ـ تمدید اعتبار ضوابط پرداخت فوق العاده مدیریت اعضاي هيأت علمي 

 11ـ جلسه 1375/11/۲4:



 
 
 
 

یت روزانه اعضاي هيأت علميـ افزایش فوق العاده مأمور  

و اصالحيه هاي آن به کميسيون دائمي 1376ـ تفویض اختيار تصویب بودجه تفصيلي سال   

 ـ بررسي روند پيشرفت طرح ساماندهي فيزیکي دانشگاه

 1۲ـ جلسه 137۶/4/11:

1376ـ تصویب بودجه تفصيلي سال    

 ـ تأیيد ضرایب فوق العاده مدیریت اعضاي هيأت علمي 

 :1377/  3/  7 جلسه-13

1377تصویب بودجه تفصيلي سال   ـ  

 ـ اصالح ترکيب اعضاي کميسيون دائمي

تأسس انجمن دانش آموختگان -  

آیين نامه استخدامي هيأت علمي در خصوص تبدیل وضعيت مربيان  9بند ج ماده  3ـ اصالح و تصویب مجدد بند آخر تبصره 

  مأمور به تحصيل 

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

 ـ اجازه مصرف مانده اعتبارات مصرف نشده طرح هاي عمراني سالهاي قبل در سال جاري

 :1377/  1۰/  1۰ جلسه-14

 1378تصویب سياست هاي بودجه سال  -

 امنا هيأت داخلي نامه آئين 6 ماده اصالح -

به کميسيون دائمي 1378اختيار تصویب بودجه تفصيلي سال ـ تفویض   

 ـ تغيير ضریب حق التدریس از یک چهلم به یک پنجاهم حقوق، مزایا و حق جذب اعضاي هيأت علمي 

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

 : 1378/  1۰ /1 جلسه -15

 دائمي کميسيون اعضاي ترکيب تعيين -

 موازي تشکيالت ایجاد از پرهيز بر تأکيد و امنا هيأتهاي حسابرسي نامه آئين نویس پيش بررسي -



 
 
 
 

1378ـ تصویب بودجه تفضيلي سال   

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

 1۶ـ جلسه 137۹/3/1:

اعضاي هيأت علميـ تعيين ضریب فوق العاده جذب    

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

 ـ تعيين سقف حق التحقيق اعضاي هيأت علمي 

 ـ تعيين ميزان حق حضور در جلسه اعضاي هيأت علمي 

 ـ تعيين نحوه پرداخت حق الزحمه مشاوران پاره وقت دفاتر مشاوره دانشجویي 

ت جانبازان و آزادگان به مرتبه مربي و مربي آموزشيار و لغو کليه پایه هاي اعطا شده ـ تسري قانون تسهيال  

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

 ـ اصالح ميزان فوق العاده سختي شرایط محيط کار اعضاي هيأت علمي شاغل در بخش آناتومي دانشکده دامپزشکي

 17ـ جلسه 137۹/1۲/۲:

1379ـ بودجه تفصيلي سال    

به کميسيون دائمي 1380ـ تفویض اختيار بررسي و تصویب بودجه هاي تفصيلي سال    

 :138۰/  11/  11 جلسه -18

 «مجازي و حضوري غير هايآموزش مرکز رئيس و دانشگاه معاون» و «الملل بين امور معاون» پست ایجاد -

 :1381 /4/  ۲۲ جلسه -1۹

 1381دجه هاي تفضيلي سال تصویب بو -

 رئيسه هيأت به المللي بين هايگردهمایي در شرکت هايهزینه پرداخت و دستورالعمل تهيه اختيار تفویض -

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

شهرستانهاـ برقراري حق جذب براي پست هاي سازماني واحدهاي مستقر در    

 ـ افزایش ضریب حق جذب اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبيعي

 :138۲/  5/  13 جلسه -۲۰



 
 
 
 

 ـ تعيين ضوابط جذب نيروهاي انساني کارشناسي و تخصصي و هيأت علمي

 ـ تعيين ضوابط تعيين رده تشکيالت دانشگاه تهران 

مالي و معامالتيآیين نامه  60و  59ـ اصالح مواد    

 :138۲/  7/  ۲8 جلسه -۲1

به کميسيون دائمي 1382ـ تفویض اختيار بررسي و تنظيم بودجه سال  -  

 «دانشگاه الکترونيکي هايآموزش مرکز» به «مجازي و حضوري غير هايآموزش مرکز» نام اصالح

اعتبارات در اختيار رئيس دانشگاه و رؤساي مؤسسات به ـ تفویض اختيار بررسي و نظارت و تهيه گزارش ساالنه از نحوه هزینه 

 کميسيون دائمي

به کميسيون دائمي  1382ـ تفویض اختيار بررسي و ارائه گزارش عملکرد و تراز مالي ساالنه منتهي به پایان سال   

1381و  1380ـ تأیيد تراز مالي سالهاي   

دانشگاه 1382ـ تعيين سياست هاي بودجه سال   

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

1381ـ اصالحيه بودجه تفصيلي سال   

1382ـ تصویب بودجه هاي تفصيلي سال   

 ـ آیين نامه اجرایي اعطاي پایه تشویقي به اعضاي هيأت علمي

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

 : 138۲/  1۲/  1۶ جلسه -۲۲

1383تفویض اختيار به کميسيون دائمي در خصوص بودجه سال   -  

 تهران دانشگاه فناوري واحدهاي رشد مرکز و فناوري و علم پارک تأسيس -

 ـ منع واگذاري سهام دانشگاه در شهرک تحقيقاتي کاوش به سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران

1382سال  ـ اصالحيه بودجه تفصيلي  

برنامه تحقيقات دانشگاهي و تأمين نيازهاي وارداتي ردیف هاي مستقل 1383ـ تعيين نحوه هزینه کرد اعتبار سال   

 ـ  اصالح ساختار تشکيالتي دانشگاه تهران



 
 
 
 

 

 :1383/  4/  ۲ جلسه -۲3

1382ي فعاليت هاي دانشگاه تهران در سال گزارش شاخص هاي کيفي و کمّ  -  

و سياست تنظيم آن 1383بودجه سال گزارش وضعيت  -  

دانشگاه تهران و ردیف هاي مستقل 1383بودجه تفصيلي سال  -  

 مالي و پولي اقتصاد به بازرگاني اقتصاد آموزشي گروه نام غييرت -

 ـ تجویز اقدام عملي دانشگاه در جهت تحقق نيّات عاليه مرحوم جمالزاده

 ۲4ـ جلسه 1383/۶/۲4:

1383تفصيلي سال ـ اصالحيه بودجه    

 ـ تخصيص چهار ردیف مستقل بودجه براي پردیس هاي فني و علوم پایه, مؤسسات پژوهشي و مؤسسه ژئوفيزیک

 :1383/  1۰/  ۲3 جلسه -۲5

1384و  1383انتقال مانده اعتبارات عمراني مصرف نشده مجتمع قم به اعتبارات طرح هاي عمراني سال هاي  -  

 زنان مطالعات مرکز سازماني هايپست و تشکيالت, اساسنامه  -

 ژئوفيزیک مؤسسه اساسنامه -

1383ـ اصالحيه بودجه تفصيلي سال   

تعيين فوق العاده مدیریت براي سمت هاي اجرایي پردیس هاي دانشگاهـ   

ـ افزایش حقوق و مزایاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و تعيين محل تأمين اعتبار آن    

 ۲۶ ـ جلسه 1383/11/17:

3138ـ اصالحيه بودجه تفصيلي سال    

 :1383/  1۲/  ۲۶ جلسه -۲7

 1383دانشگاه در مقایسه با سال 1384گزارش بودجه سال  -

ـ آیين نامه جدید مالي معامالتي دانشگاه  -  

 ـ آیين نامه مدیریت پردیس هاي دانشگاه  



 
 
 
 

 دانشگاه هايپردیس مدیریت نامه آئين

 مدیریت دانشکده در کارآفریني مدیریت گروه ایجاد -

 مدیریت دانشکده در اطالعات فناوري مدیریت گروه ایجاد -

 علوم دانشکده در( فناوري زیست) بيوتکنولوژي مدیریت گروه ایجاد -

 فناوري واحدهاي رشد مرکز سازماني هايپست مجموعه -

 و «استثنایي کودکان آموزش» گروه 2 به تربيتي علوم و روانشناسي دانشکده «پرورش و آموزش رواني مباني» گروه تفکيک -

 «پرورش و آموزش رواني مباني»

و نظارت بر حسن اجراي  1384ـ تفویض اختيار به کميسيون دائمي در خصوص بررسي و تنظيم بودجه تفصيلي سال 

 اعتباراتي که صرفاً با تشخيص رئيس دانشگاه هزینه شده است.  

 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 ترفيع  

 :1384 /3/  18 جلسه -۲8

(79ـ  83گزارش فعاليت هاي دانشگاه تهران در طول برنامه سوم ) -  

دانشگاه و سياست تنظيم آن 1384ـ گزارش وضعيت بودجه سال    

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

 تهران دانشگاه به وابسته انتفاعي غير دانشگاه یک تأسيس جواز -

 (کيش المللي بين پردیس) کيش المللي بين شعبه تأسيس جواز -

1384ـ تصویب بودجه تفصيلي سال    

 ـ اصالح حقوق کارکنان و اعضاي هيأت علمي  

 :1384/  ۶/  ۲3 جلسه -۲۹

 بالتصدي سازماني هايپست ارتقاي تجویز -

آیين نامه مالي و معامالتي  49ـ الحاق یک تبصره به ماده   

 ـ تعيين ميزان حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشمول مراتب همترازي 

به ازاي حذف هر شماره مستخدم بازنشستهـ تجویز صدور شماره مستخدم جدید    



 
 
 
 

 ـ اصالح ساختار تشکيالتي  

 

 :1384/  1۰/  ۲۰ جلسه -3۰

 «اجتماعي رفاه و تعاون» آموزشي گروه نام تغيير -

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

 دانشگاه تشکيالتي ساختار نمودن عملياتي و تجدیدنظر فرصت ساله یک تمدید -

آیين نامه مالي و معامالتي  27ماده "ب"دستور العمل بند  1ـ الحاق یک تبصره به ماده    

 :1384/  1۲/  1۶ جلسه -31

 تهران نگارخانه تشکيالتي جایگاه تعيين -

 فرهنگي و دانشجویي معاونت حوزه ریزي برنامه و مطالعه دفتر تأسيس -

 دانشگاه تهران و ردیف هاي تابعه 1384 اصالحيه بودجه تفصيلي سال -

 ژئوفيزیک مؤسسه زلزله نشانگرهاي پيش مطالعات مرکز اساسنامه

 ژئوفيزیک مؤسسه تقویم مرکز اساسنامه -

 هاپردیس مدیریت نامه آئين 21 ماده اصالح -

 :1385/  4/  11 جلسه-3۲

 «ورزشي فيزیولوژي» آموزشي گروه به «زیستي علوم مباني» آموزشي گروه نام تغيير -

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

بين واحدهاي آموزشي، پژوهشي و ستادي 1385ـ تعيين مکانيزم توزیع بودجه سال   

1384ـ اصالحيه بودجه تفصيلي سال    

هيأت علميـ اصالح ضریب حقوق اعضاي   

 :7/۶/1385 جلسه -33

 «آموزشي ریزي برنامه مدیریت» به نظارت و سنجش آموزشي، ریزي برنامه مدیریت نام تغيير -

 عمومي حقوق مطالعات مؤسسه اساسنامه تصویب و تأسيس -



 
 
 
 

استخدامي اعضاي  آیين نامه 44به جاي ماده  10ـ برخورداري اساتيد متصدي مسؤوليت هاي کالن غير سياسي از مزایاي ماده 

 هيأت علمي

آیين نامه مالي و معامالتي دانشگاه در خصوص تهيه و تنظيم اصالحيه هاي بودجه 25ـ الحاق یک تبصره به ماده    

 ـ تأسيس مرکز ماکيت فکري منطقه تهران بزرگ در معاونت پژوهش و فناوري 

 ـ اساسنامه پردیس کيش 

 ـ تعيين حق مدیریت رئيس دانشگاه 

 :14/۹/1385 جلسه-34

 آیين نامه اداري و استخدامي دانشگاه تهران  -

 دانشگاه هايشرکت اساسنامه الگوي و تأسيس نامه شيوه -

آیين نامه پرداخت حق الزحمه داوران و عوامل اجرایي مسابقات ورزشي دانشگاه  ـ  

اصالحات آیين نامه پرداخت حق التدریس دروس و حق التحقيق پایان نامه ها  ـ   

 :۲۹/1/138۶ه  جلس -35

 تهران دانشگاه کارآفریني دانشکده تأسيس -

 ـ تعيين حق التحقيق محققان غير عضو هيأت علمي 

 ـ دستورالعمل انتخاب استادان ممتاز 

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

 :138۶/  5/  ۲8 جلسه -3۶

 عمراني هايطرح و پشتيباني و فني امور هايمدیریت ادغام -

 و تهران دانشگاه علمي هيأت غير انساني نيروي استخدامي و اداري نامه آئين اجرایي هيأت وظایف و تشکيل نحوه دستورالعمل -

 تهران دانشگاه تشکيالت ساختار اصالح و اداري تحول کميته

 قم پردیس «فني دانشکده» و «شهرسازي و معماري دانشکده» تأسيس -

 ـ دستورالعمل نحوة انتخاب استادان ممتاز

 ـ اصالح ضریب حقوقي کارکنان 

 ـ اصالح ضریب حقوقي اعضاء هيأت علمي



 
 
 
 

ـ دستورالعمل نحوة تشکيل و وظایف هيأت اجرایي آیين نامة اداري و استخدامي نيروي انساني غير هيأت علمي دانشگاه  تهران 

  و کميتة تحول اداري و اصالح ساختار تشکيالت دانشگاه تهران

 ـ بودجه سال 1385 مدیریت طرح ساماندهي دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران 

 :138۶/  ۹/  1۰ جلسه-37

 اسالمي انقالب عالي مطالعات مرکز تأسيس -

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

 "روسي ادبيات و زبان" به "روسي زبان" آموزشي گروه نام تغيير 

 تهران دانشگاه در المللي بين مجتمع ایجاد -

اصالح اعتبارات هزینه اي برنامة تحقيقات دانشگاهـ    

 :138۶/  ۹/  17 جلسه -38

1385بودجة تفصيلي سال ـ   

1386ـ بودجه تفصيلي سال    

 دانشگاه اجتماعي و فرهنگي امور کل اداره سازماني نمودار -

 3۹ـ جلسه 1387/4/11:

1387ـ گزارش بودجة سال   

 ـ اصالح ضریب حقوقي کارکنان 

1387ـ اصالح ضریب حقوق اعضاي هيأت علمي در سال   

 ـ آیين نامه اداري و استخدامي دانشگاه تهران

هيأت امناء براي استادان و دانشياران 2/4/1383ـ لغو حق جذب مصوبة مورخ   

اي هيأت علمي جدیداالستخدام و یا مأمور در پردیس کيشـ افزایش فوق العاده خاص اعض  

 ـ افزایش فوق العاده خاص کارکنان جدیداالستخدام و یا مأمور در پردیس کيش

 ـ افزایش حق التدریس اعضاي هيأت علمي در پردیس کيش

86و 85، 84کارکنان بازنشسته در طول سالهاي  %50ـ مجوز استخدام به تعداد  



 
 
 
 

قراردادن بخشي از اعتبارات به عنوان کمک هزینه هاي درماني اعضاي هيأت علمي و کارکنان به رئيس دانشگاهـ در اختيار   

 ـ اختصاص اعتبار براي امور فرهنگي کارکنان

 ـ تکميل پروژه هاي عمراني و تأمين هزینه هاي سرمایه اي از محل درآمدهاي اختصاصي

ه ارتقاء اعضاي هيأت علمي به معاون فرهنگي،  آموزشي و پژوهشي معاونت برنامه آیين نام 3ماده  2-6 -3ـ تسري امتياز بند 

 ریزي و راهبردي ریاست جمهور

 :1387/  1۰/  3 جلسه-۲4

 "مشاوره و تربيتي روانشناسي" به "پرورش و آموزش رواني مباني" گروه نام تغيير -

 ـ الحاق یک تبصره به آیين نامه اداري استخدامي کارکنان

10/9/86اصالح دستور هفتم )افزایش اعتبارات هزینه اي برنامه تحقيقات( از مصوبات شانزدهمين جلسه هيأت امناء مورخ ـ   

1387ـ بودجه تفصيلي سال   

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

أت علمي نمونه کشورييقي به اعضاي هیه تشویک پایاعطاي ـ   

 

 :1388/  4/  ۲3 جلسه-44

:1388ـ بودجه تفصيلي سال  -  

 امنا هيأت در آموزشي هايگروه ساالنه افزایش مورد در رئيسه هيأت مصوبات طرح -

نفر نيروي انساني کارشناسي در مشاغل اصلي 300ـ مجوز استخدام   

  آیين نامه مدیریت پردیس هاي دانشگاه تهران 7ـ اصالح مادة 

انتفاعي در دانشگاه تهرانـ ایجاد پردیس غير   

 :  1388/  11/  5 جلسه-54

 تهران دانشگاه فناوري و علم پارک جامع طرح -

 نوین فنون و علوم دانشکده تشکيل -

 



 
 
 
 

 :138۹/  8/  17 جلسه -74

 تهران دانشگاه گذاري سرمایه و توسعه سازمان اساسنامه -

 ـ افزایش فضاي پردیس کشاورزي و منابع طبيعي

فضاهاي اطراف موزه ي مقدمالحاق ـ  

88اصالحيه بودجه تفضيلي سال  -  

 ـ تصویب بودجه تفضيلي سال 89

 :13۹۰/  ۶/  ۲۶ جلسه -۹4

1389اصالحيه بودجه تفصيلي سال   -  

 دانشگاه تهران 1390ـ تصویب بودجه تفصيلي سال 

 دانشگاه گذاري سرمایه و توسعه سازمان سازماني ساختار تصویب و بررسي

 گذاري سرمایه توسعه شرکت تأسيس -

 تهران دانشگاه موقوفات مدیریت و توسعه مؤسسه تأسيس -

 دانشگاه گذاري سرمایه و توسعه سازمان به وابسته( برادران پردیس و خواهران پردیس) 2 تهران دانشگاه اساسنامه -

 تهران دانشگاه هايدارایي مدیریت شرکت اساسنامه -

 بنيان دانش دانشگاهي هايشرکت کننده تصویب مرجع تعيين -

 ـ آیين نامه مالي و معامالتي دانشگاه تهران

90و مزایاي کارکنان دولت در سال  افزایش حقوق -  

 :13۹1 /5/  17 جلسه -5۰

 تشکيالت و سازماندهي نامه آئين -

1391و بودجه تفضيلي سال  1390ـ تصویب اصالحيه بودجه تفضيلي سال   

1391مزایاي اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي دانشگاه تهران در سال ـ افزایش ضریب حقوق و   

 :13۹۲/  4/  31 جلسه-51

1391ـ اصالحيه بودجه تفضيلي سال   



 
 
 
 

1392ـ بودجه تفضيلي سال   

مربوطه هايدانشکده و تهران دانشگاه قم پردیس عنوان تغيير  

 ـ موافقت با افزایش پست هاي سازماني دانشگاه تهران 

 :۲5/۹/13۹3  جلسه-53

 دانشگاه تهران 1392یب اصالحيه بودجه تفصيلي سال تصو-

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

 تصویب برنامه راهبردي دانشگاه -

 دانشگاه تهران 1393تصویب بودجه تفصيلي سال  -

 1393هيات علمي دانشگاه تهران براي سال تعيين ضریب حقوق اعضاي هيات علمي و اعضاي غير  -

 54ـ جلسه 13۹4/3/31:

 دانشگاه تهران 1394بودجه تفضيلي سال  -

 آیين نامه ترفيع ساالنه اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران -

 1394تعيين ميزان فوق العاده مدیریت رئيس دانشگاه تهران براي سال  -

 :13۹4 /  1۲/  ۹ جلسه -55

 دانشگاه تهران و ردیف هاي تابعه 1394سال اصالحيه بودجه تفصيلي  -

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

 مدیریت دانشکده شناسي دانش و اطالعات علوم گروه به شناسي دانش و اطالعات علوم دانشکده تبدیل -

   جانبازان همتراز پست ایجاد -

 :13۹5/  ۲/  ۲1 جلسه-۶5

طرح نظام یکپارچه آموزشــي، پژوهشــي، اداري و مالي، آیين نامه تطبيق نظام ترفيع ســاليانه اعضــاي هيأت علمي دانشــگاه  -

 تهران

 تفویض اختيار انجام برخي از وظایف و اختيارات هيأت امنا به کميسيون دائمي و هيأت رئيسه دانشگاه -

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

 تعيين کف و سقف مدارک تحصيلي مورد نياز پست هاي کارکنان -

 :13۹5/  1۰/  7 جلسه-75

 مواد زیست پژوهشي و آموزشي مرکز اساسنامه -

 ایثارگران اعضاي هيات علميفوق العاده   -

 ایثارگران اعضاي غير هيات علميفوق العاده  -



 
 
 
 

 آب عالي آموزش ايمنطقه مؤسسه تأسيس نامهتوافق

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

 :13۹5/  1۲/  ۹ جلسه -85

 تهران دانشگاه دانش شهر ساماندهي -

 دانشگاه آسيایي هايپژوهش مرکز تاسيس نامه تفاهم -

 ساختار و  تشکيالت جدید پارک علم و فناوري  -

 آسيا شرقي جنوب در دانشگاهيبين روابط گسترش از حمایت دفتر تاسيس

 5۹- جلسه 13۹۶/۶/7:

 دانشگاه تهران 1396و  1395هاي تصویب بودجه تفصيلي سال -

 تعيين فوق العاده مدیریت رئيس دانشگاه تهران -

 مجوز استخدام پيماني نيروهاي قراردادي دانشگاه -

 منابع طبيعيجابجایي مانده اعتبار مصرف نشده در پردیس کشاورزي و  -

 مجوز سپرده گذاري دانشگاه در بانک براي اعطاي تسهيالت به دانشجویان -

 هاي توسعه دانشگاه مجوز مشارکت بلند مدت با بخش غير دولتي در پروژه -

-  

 ۶۰- جلسه 13۹۶/11/۲4:

 خيابان وصال 5اعطاي مجوز انتفاع بنياد حاميان دانشگاه تهران از ساختمان شماره  -

 صندوق سرمایه گذاري جسورانه )خطرپذیر( یکم دانشگاهتصویب تأسيس  -

 سازمان توسعه و سرمایه گذاري دانشگاه تهران  1396پرداخت کارانه و تأیيد بودجه اصالحي سال مالي  -

 واجد شرایط علميغيرهيأتاعضايشغلي بهاعطاي رتبه بعدي -

الحسنه باقرالعلوم )ع( و همچنين کمک به  اعطاي اصل و سود سپرده ریاست جمهوري به عنوان کمک به صندوق قرض -

 صندوق یاد شده

 هاي توسعه دانشگاه مجوز مشارکت بلند مدت با بخش غير دولتي در پروژه -

 

 ۶1- جلسه 13۹7/5/3۰:

 دانشگاه تهران 1397تصویب بودجه تفصيلي سال  -

 احداث خوابگاه متاهلينجهت   1396ها تا سقف عملکرد درآمد اختصاصي سال مجوز اخذ تسهيالت از بانک -

 

 ۶۲- جلسه 13۹7/۶/۲4:

 تصویب ساختار سازماني واحدهاي ستادي دانشگاه تهران -



 
 
 
 

 دستورالعمل به کار گيري پژوهشگر در دانشگاه تهران -

 

 ۶3- جلسه 13۹7/1۰/۲3:

 تصویب برنامه سوم راهبردي دانشگاه و برنامه اقدام آن -

هيأت امنا )موضوع ایجاد پست همتراز جانبازان(  9/12/94نشست مورخ مصوبه پنجم صورتجلسه سومين تعيين دامنه شمول  -

 و تسري آن به اعضاي هيات علمي ایثارگر

هزینه کرد مانده اعتبارات تملک دارایي هاي سرمایه اي  پروژه هاي خاتمه یافته پردیس فارابي و همچنين درآمدهاي اختصاصي سال مجوز  -

 پردیس براي تجهيز کالسهاي درس 1397

 به  اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه ایثارگريهاي ایثارگري و پرداخت فوق العاده عطاي پایها -

 الحاق دانشکده محيط زیست به پردیس دانشکده هاي فني -

افزایش سرمایه سهام از افزایش سقف تودیع منابع، افزایش سرمایه، تصویب موارد درخواستي پارک علم و فناوري دانشگاه تهران ) -

 انباشته و اخذ تسهيالت بانکي(محل سود 

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

 دوره ششم هيأت امناء(

 

 


