
 ء دانشگاه تهران:مصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 بعد از پيروزي انقالب اسالمي
 (فرهنگي  -دانشجويي)

 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 

 

 :14/11/1374 ـ جلسه۹

 ـ فروش یک قطعه زمين دانشکده کشاورزي به منظور احداث خوابگاه دانشجویان دوره دکتري 

ریال از هر دانشجوي ساکن خوابگاه دانشـجویي بابـت هنینـه  2000ـ تفویض اختيار به هيأت رئيسه دانشگاه براي دریافت ماهيانه 

 هاي نگهداري و تعميرات 

ده کشاورزي و اختصاص درآمد حاصله به احداث غرفه هاي فروش کتـاب و مصصـو ت فرهنگـي و ـ فروش یک قطعه زمين دانشک

 کمک آموزشي با نظر هيأت رئيسه دانشگاه

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

 

 :2/4/1375ـ جلسه 10

 شمالي ران شانندهم کارگـ احداث خوابگاه متأهلين در خياب

 ـ ایجاد مجتمع فرهنگي رفاهي دانشجویان در کپورچال بندر اننلي

 

 :24/11/1375ـ جلسه 11

 هنینه از دانشجویان ساکن خوابگاههاي دانشجویي دریافت ه قبلي راجع بهـ مسکوت ماندن مصوب

 ـ سرمایه گذاري صندوق رفاه دانشجویان براي احداث استخر سر پوشيده

 :1/10/1378لسه ـ ج15

 ـ فروش خوابگاههاي خوزستان و شهيد عباسي و صرف عواید حاصله براي مرمت و توسعه مجتمع کوي دانشگاه

 :1/3/137۹ـ جلسه 1۶

 حق النحمه مشاوران پاره وقت دفاتر مشاوره دانشجویيـ تعيين نصوه پرداخت  

و صـرف عوایـد حاصـله بـراي توسـعه امـور فرهنگـي و رفـاهي ـ نصب تابلوهاي تبليغاتي در اراضي انتهاي خوابگاه شهيد چمـران 

 دانشجویان

 دانشگاه  1379ـ تأکيد بر پيش بيني اعتبارات ویژه براي توسعه انجمن هاي علمي و فرهنگي دانشجویان در بودجه سال 

 

 :11/11/8013ـ جلسه 81

  ـ پرداخت کمک مالي جهت مراسم ازدواج دانشجویان 

 :22/4/1381ـ جلسه 1۹

 ـ ساخت خوابگاه در نندیکي پردیس دانشکده کشاورزي از مصل عواید فروش خوابگاه متأهلين آن دانشکده 



  :28/7/1382ـ جلسه 21

 فروش خوابگاه متأهلين دانشکده کشاورزيـ معرفي کارشناس رسمي براي تعيين قيمت 

 

 :1۶/12/1382سه ـ جل22

 ارات اختصاصي, کمک هاي مردمي و سایر منابعت یک بلوک خوابگاه در مجتمع قم از مصل اعتبساخ ـ
  

 :14/۹/1385ـ جلسه 34
 

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

 :10/۹/138۶ـ جلسه 37

 احداث خوابگاه براي دانشجویان پسر پردیس قمـ 

 :11/4/1387ـ جلسه 3۹

 غذایي دانشجویان با رعایت صرفه و صالح دانشگاهتبدیل به احسن نمودن بخشي از مواد ـ 

 ـ وام شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع دکتراي تخصصي

 ـ کمک به دانشجویان واجد شرایط  نوبت دوم جهت پرداخت شهریه

 :7/۶/13۹۶جلسه  -۹5

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

 

 :24/11/13۹۶جلسه  -۶0

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

 یاد شده

 :30/5/13۹7جلسه  -۶1

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

 

 :24/۶/13۹7جلسه  -۶2

 ل به کار گيري پژوهشگر در دانشگاه تهراندستورالعم -

 


