
 ء دانشگاه تهران:مصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 بعد از پيروزي انقالب اسالمي
 (پژوهشي)

 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

   

 بررسي پيشنهاد دانشگاه تهران در خصوص حق التحقيق و حق التأليف و حق داوري به کميسيون خاصـ ارجاع  

  

 :2/11/1370ـ جلسه 2

 ـ دستورالعمل پرداخت حق التحقيق فعاليت هاي پژوهشي 

 ـ تعيين وظایف عمومي اعضاي هيأت علمي پژوهشي 

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

  

 :1۹/2/1371ـ جلسه 3

 ـ آیين نامه نحوه پرداخت حق التأليف و ترجمه و تصحيح  

 

 :۶/10/1373ـ جلسه 7

  

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

  

 :41/11/1374ـ جلسه ۹

   

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

  

 :1/3/137۹ـ جلسه 1۶

  

 ـ تعيين سقف حق التحقيق اعضاي هيأت علمي 

  

 :2/12/137۹ـ جلسه 17

   

 ـ تعيين حق الزحمه صاحبان آثار چاپي اعم از تأليف و ترجمه 



 :11/11/1380ـ جلسه 18

  

 هشي با شهرداري تهرانـ عقد قرارداد پژو 

 ـ تصویب آزمایشي آیين نامه دریافت هزینه هاي استفاده از امکانات کتابخانه هاي دانشگاه  

  

 :13/5/1382ـ جلسه 20

  

 ـ تفویض اختيار مصرف کل اعتبارات هزینه اي و اختصاصي برنامه تحقيقات به رئيس دانشگاه و رؤساي مؤسسات 

 :28/7/1382ـ جلسه 21

  

 ح فوق العاده مدیریت رئيس کتابخانه مرکزي و مرکز اسنادـ اصال

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

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

 :1۶/12/1382سه ـ جل22

 

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

 ز ارائه خدمات آموزشي ـ پژوهشي در ازاي دریافت اموال غير منقول یا منقول یجوتـ 

 و ...ـ تقویض اختيار به هيأت رئيسه در خصوص تعيين تعرفه هاي استفاده از امکانات, خدمات, منابع علمي دانشگاه 

نعقاد قرارداد اجراي طرح هاي پژوهشي کاربردي با دستگاههاي اجرایـي و واگـراري اجـراي آن بـه متخصصـين و اسـاتيد از یجوتـ 

 دانشگاه و نحوه انجام هزینه هاي مربوط 

 ـ تعيين ميزان حق الزحمه داوري پایان نامه ها

 

 :2/4/1383ـ جلسه 23

 1382اي دانشگاه تهران در سال ـ گزارش شاخص هاي کيفي و کمّي فعاليت ه

  

 :24/۶/1383ـ جلسه 24

  

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

 :23/10/1383ـ جلسه 25

  

 ـ نحوه کمک به واحدهاي مستقر در مراکز رشد پارک علم و فناوري دانشگاه 

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

 توافقنامه منعقده بين مجتمع آموزشي ابوریحان و شهرداري پاکدشتتأیيد ـ  

 ـ اساسنامه مؤسسه ژئوفيزیک 

 :18/3/4138ـ جلسه 82 

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

 آیين نامه ارتقا  2به ماده  3هاي غير علوم انساني از ماده  ـ انتقال امتياز ترجمه کتاب در رشته 

   



 :1۶/12/1384جلسه ـ 31

 ـ اساسنامه مرکز مطالعات پيش نشانگرهاي زلزله مؤسسه ژئوفيزیک 

 ـ اساسنامه مرکز تقویم مؤسسه ژئوفيزیک 

  

 :7/۶/1385ـ جلسه 33

  

 پژوهش و فناوريتاسيس مرکز مالکيت فکري منطقه تهران بزرگ در معاونت ـ  

 ـ تأسيس و تصویب اساسنامه مؤسسه مطالعات حقوق عمومي 
 :14/۹/1385ـ جلسه 34

 
 آیين نامه پرداخت حق التدریس دروس و حق التحقيق پایان نامه هااصالحات ـ  
 ـ شيوه نامه تأسيس و الگوي اساسنامه شرکت هاي دانشگاه 

 :2۹/1/138۶ـ جلسه 35

  

 قان غير عضو هيأت علميـ تعيين حق التحقيق محق 

  

 :10/۹/138۶ـ جلسه 37

 تاسيس مرکز مطالعات عالي انقالب اسالمي -

 اصالح اعتبارات هزینه اي برنامة تحقيقات دانشگاه -

 ایجاد مجتمع بين المللي در دانشگاه تهران -

   دانشنامه بزرگ فارسيکمک مالي به پژوهشگاه علوم انساني و بنياد  -

 :17/۹/138۶ـ جلسه 38

  

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

 

 :11/4/1387ـ جلسه 3۹

آیين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي به معاون فرهنگي،  آموزشي و پژوهشي معاونت برنامـه ریـزي و  3ماده  2-6 -3ـ تسري امتياز بند 

 راهبردي ریاست جمهور

 :3/10/1387ـ جلسه 24

 

 دائمي شدن انتقال امتياز ترجمه کتابـ 

 

 :5/11/1388ـ جلسه 54

 1388ـ آیين نامه فرصت مطالعاتي در سال 

 رح جامع پارک علم و فناوريط-

 

 :2۶/۶/13۹0ـ جلسه ۹4

 تعيين مرجع تصویب کننده شرکت هاي دانشگاهي دانش بنيان ـ ـ



 :31/4/213۹ـ جلسه 51

 1392ان نامه هاي کارشناسي و دکتري در سال صویب حق الزحمه داوري پایـ ت

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

 پژوهش، آموزش و بين الملل دانشگاه

 :13/12/213۹ـ جلسه 52

 باطبائي )ره(اعطاي پایه تشویقي به برگزیدگان جشنواره عالمه طـ 

 :25/۹/313۹ـ جلسه 53

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 -

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

 :31/3/13۹4ـ جلسه 54

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

 :21/2/13۹5ـ جلسه ۶5

 تصویب اساسنامه موسسه فناوري و نوآوري ارس دانشگاه تهران -

 صویب اساسنامه مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهرانت -

 تصویب اساسنامه مؤسسه مطالعات توسعه و تحقيقات کاربردي فناوري پردیس بين المللي کيش دانشگاه تهران -

 تصویب اساسنامه مؤسسه پژوهشي حقوق انرژي دانشگاه تهران  -

-  

 :7/10/13۹5جلسه  -75
 

 ساسنامه مرکز آموزشي و پژوهشي زیست موادا -

 نامه تأسيس مؤسسه منطقه اي آموزش عالي آبتوافق  -

 ؛در پردیس کيشو پایان نامه التدریس رساله کاهش ضریب حق -

 :۹/12/13۹5جلسه  -85
 

 محدوده جغرافيایي اختصاص یافته به پارک علم و فناوري -

 نشگاهاهداء کتب چاپ شده در موسسه چاپ و انتشارات دا -

 تفاهم نامه تاسيس مرکز پژوهش هاي آسيایي دانشگاه -

 

 :7/۶/13۹۶جلسه  -۹5

مؤسسه پژوهشي و آموزشي مشترک دانشگاه تهران و سازمان توسـعه و نوسـازي معـادن و صـنایع معـدني ایـران  تصویب اساسنامه -

 )یونيدرو(

 اساسنامه مؤسسه پژوهشي دارو و مواد بيولوژیک دامپزشکيتصویب  -

 

 :24/11/13۹۶ه جلس -۶0

 تصویب اساسنامه مرکز مطالعات اوراسياي مرکزي -

 تصویب اساسنامه پژوهشکده علوم دریایي -

 تصویب اساسنامه مؤسسه مشخصه یابي پيشرفته -



 تصویب اساسنامه مؤسسه سبک زندگي و سالمت -

 (UTARCدانشگاه تهران ) -تصویب اساسنامه مرکز پژوهشي آسيا -

 اهتصویب اساسنامه مؤسسه آب دانشگ -

 تصویب اساسنامه آزمایشگاه مرکزي دانشگاه تهران -

 تصویب اساسنامه مؤسسه ارتقاء کيفيت نفت خام سنگين و باقي مانده هاي سنگين -

 تصویب اساسنامه مؤسسه پژوهشي حقوق انرژي -

 :30/5/13۹7جلسه  -۶1

 تصویب دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز -

 خانه مرکزي، مرکز اسناد و تأمين منابع علميمجوز اهداي کتابهاي مازاد بر نياز کتاب -

 ترکيب اعضاي شوراي پژوهشي دانشگاه  -

 مجوز فروش یک قطعه زمين اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه واقع در شهرک نمک آبرود  -

 اساسنامه مرکز مطالعات عالي انقالب اسالمي -

 اساسنامه مرکزمطالعات سياستگراري عمومي -

 ه مؤسسه الکتروشيميتصویب اساسنام -

 اساسنامه مرکز پژوهشي مطالعات کشورهاي اسپانيایي زبان -

 تصویب اساسنامه مؤسسه تغيير اقليم و محيط زیست -

 :24/۶/13۹7جلسه  -۶2

 تصویب ساختار سازماني واحدهاي ستادي دانشگاه تهران -

 دستورالعمل به کار گيري پژوهشگر در دانشگاه تهران -

 :23/10/13۹7جلسه  -۶3

 ویب برنامه سوم راهبردي دانشگاه و برنامه اقدام آنتص -

 تصویب اساسنامه مؤسسه  تحقيقاتي گاز طبيعي مایع -

 تصویب اساسنامه پژوهشکده فناوري هاي همگرا -

 

 

 


