
 :دانشگاه تهران ءمصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 بعد از پيروزي انقالب اسالمي
  (معامالتي  -مالي)

 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 

 

 :15/4/1370 ـ جلسه1

 ـ ارجاع پيشنهادهاي واگذاري زمين و ساختمان به کميسيون خاص 

 ـ ارجاع بررسي امور مالي و معامالتي دانشگاهها به کميسيون خاص 

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

 غير حرفه اي ـ حق دستياري دانشجویان دکتراي 

 ـ متمم بودجه 

 ـ ارجاع تهيه آیين نامه نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي به کميسيون خاص 

 :2/11/1370ـ جلسه 2

 ـ دستورالعمل نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي 

 ـ دستورالعمل پرداخت حق التحقيق فعاليت هاي پژوهشي 

  حقوق و فوق العاده مخصوص مربي پایه یک ـ تعيين ميزان بورسيه دانشجویان دوره هاي دکتري، معادل 

 حق تأهل و فوق العاده مسکن اعضاي هيأت علميـ برقراري  

 برابر ميزان قبلي 5/1ـ افزایش حق التدریس به  

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

 به کميسيون خاص 1371سال جه ـ تفویض اختيار تصویب بود 

 به کميسيون خاص 1370ـ تفویض اختيار اصالح بودجه سال  

 :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

 پرداخت حق التأليف و ترجمه و تصحيح  ـ آیين نامه نحوه 

 ـ دستورالعمل نگهداري اموال 

 ـ فوق العاده مدیریت مدیران کل عضو هيأت علمي  

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

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

 :28/۹/3711ـ جلسه 4

 ـ ضوابط پرداخت حق التدریس به آزادگان 



 به کميسيون دائمي 1372ـ تفویض اختيار تصویب بودجه سال  

 به کميسيون دائمي 1373ـ تفویض اختيار پيشنهاد بودجه سال  

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

 اده مدیریت رؤسا و معاونان دانشگاهها و دانشکده ها و سایر سطوح مدیریتيـ ترميم فوق الع 

 براي تأمين هزینه هاي دوره هاي دکتري دانشکدهـ فروش یک قطعه زمين دانشکده کشاورزي کرج 

 :14/4/1372ـ جلسه  5

 به کميسيون دائمي 1373ـ تفویض اختيار تصویب بودجه سال  

 اده جذب دانشگاههاي عضو، به شوراي هماهنگي هيأت هاي امناـ تفویض اختيار تصویب فوق الع 

 موریت تحصيلي أـ ذخيره و بازخرید مرخصي استحقاقي اعضاي هيأت علمي در ایام م 

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

 :25/11/1372ـ جلسه  ۶

 پرداخت حق التدریس اصالح آیين نامه تدریس موقت وـ  

 :۶/10/1373ـ جلسه 7

 ـ اصالحات آیين نامه مالي و معامالتي 

 ـ پرداخت فوق العادۀ کار با اشعه به اعضاي هيأت علمي  

 به هيأت رئيسه  1373قانون بودجه سال  56ـ تفویض اختيار تهيه دستورالعمل و تعرفه هاي موضوع تبصره 

 هاي شبانه و جریمه انصراف از تحصيل ـ تعيين ميزان هزینه هاي متغير دوره

 ـ ـ پرداخت حق مسکن به اعضاي هيأت علمي در ایام مأموریت هاي آموزشي، پژوهشي و اداري بيش از سه ماه

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

 داخت حق التدریسـ اصالحات آیين نامه تدریس موقت و پر

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

 

 : 1/5/1374ـ جلسه  8

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

 یت اعضاي هيأت علميـ اصالح ضوابط و تعيين حداقل و حداکثر فوق العاده هاي مدیر 

 مأموریت روزانه اعضاي هيأت علميـ اصالح فوق العاده  

 ـ اصالح ميزان حق حضور در جلسه اعضاي هيأت علمي 

فروش ساختمان کلنگي دانشکده علوم اداري و مدیریت بازرگاني و اختصاص درآمد حاصله به تکميل و تجهيز ساختمان آموزشي ـ 

 فرهنگي جدید االحداث دانشکده

 فروش یک قطعه زمين و اختصاص درآمد حاصله به احداث ایستگاه تحقيقات مناطق کویري و بياباني کرمانـ 
 به اعضاي هيأت علميده هاي کشاورزي و منابع طبيعي ـ فروش یک قطعه زمين دانشک

 ا در موعـد مقـرر تخليـه ـ تفویض اختيار به دانشگاه در خصوص اخذ اجاره بها بـه نـرر روز از کسـاني کـه خانـه هـاي سـازماني ر

 ننموده اند

 :14/11/1374ـ جلسه ۹

 ـ افزایش کمک هزینه مسکن اعضاي هيأت علمي فاقد مسکن 

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

 ـ ارتقاء و ترفيع و افزایش حقوق اعضاي هيأت علمي پيماني 

 دـ تسري افزایش ضریب حقوق به حق تأهل و اوال 



 1375ـ چگونگي تصویب بودجه تفضيلي سال  

 ـ فروش سر قفلي طبقات تجاري ساختمان سهيلي 

ـ واگذاري یک حلقه چاه در مقابل واگذاري رایگان دو فقره انشعاب آب براي خوابگاه گلشهر و سـالن ورزشـي دانشـکده کشـاورزي 

 کرج

 وقاف کرجاز زمين هاي باغ گياه شناسي به اداره اـ اعطاي حق استفاده  

ـ معافيت شرکت تعاوني مسکن هيأت علمي دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبيعي کرج از پرداخت قيمت زمـين هـاي واگـذاري 

 1/5/1374مورر 

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

شهرداري و اختصاص درآمد حاصله به حل مشکالت و توسعه پـروهه دانشـکده ـ واگذاري یک قطعه زمين دانشکده علوم تربيتي به 

 روانشناسي

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

بـت هزینـه ریال از هر دانشجوي ساکن خوابگاه دانشـجویي با 2000ـ تفویض اختيار به هيأت رئيسه دانشگاه براي دریافت ماهيانه 

 هاي نگهداري و تعميرات 

ـ فروش یک قطعه زمين دانشکده کشاورزي و اختصاص درآمد حاصله به احداث غرفه هاي فروش کتـاب و محصـوالت فرهنگـي و 

 کمک آموزشي با نظر هيأت رئيسه دانشگاه

ه بـه شـرو واریـز درآمـد حاصـله بـه ـ واگذاري حق استفاده موقت از اموال غير منقول مازاد بر نياز به شرکت تعاوني چند منظور

 حساب درآمد اختصاصي دانشگاه

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

 توافق نامه با شهرداري تهران براي حفظ ساختمان هاي قدیمي دانشگاه که جزو آثار تاریخي است تنظيمـ 

 :2/4/5137ـ جلسه 10

 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 

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

 هيأت رئيسه دانشگاه

 :24/11/1375ـ جلسه 11

 مأموریت روزانه اعضاي هيأت علميـ افزایش فوق العاده 

 1375 سال ماهه اول 6و  1374ـ تأیيد صورتهاي مالي سال 

 ـ سرمایه گذاري صندوق رفاه دانشجویان براي احداث استخر سر پوشيده

 دانشکده کشاورزي کرج يي تأمين هزینه مزرعه دویست هکتارعي برااهکتار زمين زر 60گذاري حق استفاده واـ 

ـ استفاده شرکت تعاوني چند منظوره اعضاي هيأت علمي از امکانات دانشگاه براي اجراي قراردادهاي پژوهشي و خـدماتي و واریـز 

 درصدي از درآمد حاصله به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه

 ـ تقسيط بدهي یکي از اعضاي هيأت علمي

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

 :11/4/137۶ـ جلسه 12

 1376ـ تصویب بودجه تفصيلي سال  

حقوق به عنوان فوق العاده اشتغال خارج از مرکز اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشکده هـاي کشـاورزي و  %15پرداخت ماهيانه ـ 

 رمانگاه دانشکده دامپزشکي در مردآباد کرجمنابع طبيعي و د

 1/1/1376ـ پرداخت حق تأهل و حق اوالد به اعضاي هيأت علمي پيماني از  



 ـ تأیيد ضرایب فوق العاده مدیریت اعضاي هيأت علمي 

 :7/3/1377 ـ جلسه13

 1377ـ تصویب بودجه تفصيلي سال  

 به شرو تأمين اعتبارـ افزایش حق الزحمه کارورزان دانشکده هاي دامپزشکي  

 مالي دانشگاهـ تأیيد صورتحسابهاي  

 امپزشکيددانشکده مد حاصل از فروش درمانگاه وصفناردر خصوص نحوه مصرف درآ 1/5/1374ـ اصالح مصوبه 

ه دانشگاه و اختصاص درآمد حاصـل 2تفویض اختيار به هيأت رئيسه دانشگاه براي واگذاري زمين به شرکت تعاوني مسکن شماره ـ 

 به مصارف غير جاري

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

 ـ دریافت وام از سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و سایر نهادها براي تکميل پروهه هاي عمراني

عدادي از مستغالت و ابنيه به منظور تبدیل بـه احسـن در محـدوده طـرح توسـعه واگذاري تـ تفویض اختيار به هيأت رئيسه براي 

 فيزیکي دانشگاه

ــتفاده از  ــق اس ــذاري ح ــ واگ ــين زر 60ـ ــار زم ــاورزي اهکت ــکده کش ــي دانش ــاري  وع ــت هکت ــه دویس ــه مزرع ــأمين هزین  ت

 رجک آباددرم

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

 :10/10/1377ـ جلسه 14

 1378ـ تصویب سياست هاي بودجه سال  

 به کميسيون دائمي 1378ـ تفویض اختيار تصویب بودجه تفصيلي سال  

 ـ واگذاري زمين به شهرداري قم براي تعریض جاده قم ـ تهران در قبال اخذ تسهيالت ساختماني 

 از اراضي مؤسسه هئوفيزیک به شهرداري تهرانـ تفویض اختيار به هيأت رئيسه براي فروش قسمتي 

ـ تفویض اختيار به هيأت رئيسه براي فروش زمين در شمال اراضي هئوفيزیک و تأمين امکان خرید ساختمان متعلـق بـه شـرکت  

 داده پردازي یا هر گونه امکان دیگري جهت توسعه فيزیکي دانشگاه

 نگي هيأت هاي امناـ ارجاع افزایش سقف معامالت متوسط به شوراي هماه

 1376 سال ـ تأیيد تراز مالي

 :1/10/1378ـ جلسه 15

 ـ بررسي پيش نویس آیين نامه حسابرسي هيأتهاي امنا و تأکيد بر پرهيز از ایجاد تشکيالت موازي 

 1376حساب هاي سال ـ تأیيد تراز  

 حاصله به امور عمراني مجتمعـ فروش برق مازاد مجتمع آموزش عالي ابوریحان به شرکت برق و اختصاص درآمد 

متر مربع بنـاي تجـاري و صـرف  2000ـ واگذاري زمين و ساختمان به شهرداري پاکدشت به منظور تعریض خيابان در قبال اخذ 

 درآمد حاصله براي امور عمراني مجتمع ابوریحان

 تمع کوي دانشگاهـ فروش خوابگاههاي خوزستان و شهيد عباسي و صرف عواید حاصله براي مرمت و توسعه مج

 1378ـ تصویب بودجه تفضيلي سال 

 اساتيد دانشگاه تهران بربرا 2به  5/1افزایش حق التدریس اساتيد مدعو مجتمع آموزش عالي قم از ـ 

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

 1377ال ـ تأیيد تراز عمليات و صورتحساب هاي مالي س

 :1/3/137۹ـ جلسه 1۶

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

 حق الزحمه مشاوران پاره وقت دفاتر مشاوره دانشجویيـ تعيين نحوه پرداخت  



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

 دانشجویان

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

 :2/12/137۹ـ جلسه 17

 1379ـ بودجه تفصيلي سال  

  1379ـ اختصاص کمک هاي مالي براي رفع مشکالت خاص دانشگاه به استناد قانون بودجه سال  

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

 1378ـ تأیيد عملکرد و تراز مالي سال  

 دانشکده فني )چوکا(  3ـ تعيين ميزان فوق العاده جذب اعضاي هيأت علمي شاغل در پردیس شماره  

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

 :11/11/1380ـ جلسه 18

 به کميسيون دائمي 1381ـ تفویض اختيار بررسي و تصویب بودجه تفصيلي سال  

  1380ـ تصویب بودجه تفصيلي سال  

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

 1379ـ تأیيد عملکرد و تراز مالي سال  

 مک مالي جهت مراسم ازدواج دانشجویانـ پرداخت ک 

 :22/4/1381ـ جلسه 1۹

 1380ـ تأیيد صورتهاي مالي منتهي به پایان سال  

 1381ـ تصویب بودجه هاي تفضيلي سال  

 ـ اصالح ضریب حق حضور در جلسه اعضاي هيأت علمي 

 المللي به هيأت رئيسه ـ تفویض اختيار تهيه دستورالعمل و پرداخت هزینه هاي شرکت در گردهمایي هاي بين

 انشگاهدطرح توسعه فيزیکي وصرف بقيه آن دراز عواید فروش ساختمان اقدسيه خرید بقيه ملک خانم فاطمه بقایي ـ 

 ـ ساخت خوابگاه در نزدیکي پردیس دانشکده کشاورزي از محل عواید فروش خوابگاه متأهلين آن دانشکده 

 اعتبارات واحدي که مسؤول آن مي شونداز هيأت علمي ـ پرداخت ما به التفاوت حق جذب به اعضاي 

 :13/5/1382ـ جلسه 20

 آیين نامه مالي و معامالتي 60و  59ـ اصالح مواد  

 اعتبــارات تملــک دارایــي هــاي  %2اعتبــارات هزینــه اي و اختصاصــي و  %5ـــ تصــویب دائمــي نحــوه هزینــه نمــودن )

 که در اختيار رئيس مؤسسه مي باشد سرمایه اي(

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

 :28/7/1382ـ جلسه 21

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

ار رئـيس دانشـگاه و رؤسـاي مؤسسـات بـه اختيار بررسي و نظارت و تهيه گزارش ساالنه از نحوه هزینه اعتبارات در اختيـ تفویض 

 کميسيون دائمي

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

 1381و  1380تراز مالي سالهاي  ـ تأیيد

 دانشگاه 1382تعيين سياست هاي بودجه سال ـ 

 انشکده فنيـ تعيين ذیحساب مستقل براي د

 ـ مجوز دریافت وام ارزي براي اجراي طرح ساماندهي پردیس مرکزي دانشگاه

 اماندهيساعتبارات طرح پردیس مرکزي براي تأمين بخشي ازـ مجوز تغيير کاربري و تبدیل به احسن امالک خارج از



 ـ اصالح و تعيين فوق العاده مدیریت سمت هاي اجرایي دانشکده فني

 ده مدیریت رئيس کتابخانه مرکزي و مرکز اسنادـ اصالح فوق العا

 ـ افزایش فوق العاده جذب کارشناسان و تکنسين ها

 1381ـ اصالحيه بودجه تفصيلي سال 

 1382ـ تصویب بودجه هاي تفصيلي سال 

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

 فروش خوابگاه متأهلين دانشکده کشاورزيناس رسمي براي تعيين قيمت ـ معرفي کارش

 ـ تفویض اختيار فروش یا واگذاري اراضي شمال مؤسسه هئوفيزیک به هيأت رئيسه دانشگاه

 ـ واگذاري حق استفاده از ساختمان قدیمي لغت نامه دهخدا به بنياد موقوفات دکتر محمود افشار

 مورد از امالک موقوفه مرحوم سرکار خانم فاطمه زاهدي 3در خصوص فروش  ـ تفویض اختيار به هيأت رئيسه

 :1۶/12/1382سه ـ جل22

 1383ـ تفویض اختيار به کميسيون دائمي در خصوص بودجه سال 

 1382ـ اصالحيه بودجه تفصيلي سال 

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

 ـ احتساب فوق العاده جذب در بازخرید مرخصي اعضاي هيأت علمي

 خرید خودرو از محل درآمد اختصاصي دانشگاه تجویزـ 

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

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

 ـ ساخت یک بلوک خوابگاه در مجتمع قم از محل اعتبارات اختصاصي, کمک هاي مردمي و سایر منابع 

 ـ دستورالعمل پرداخت حق الجلسه 

 ختمان هاي خریداري شده در چارچوب طرح ساماندهي دانشگاه به هيأت رئيسهتخریب یا ابقاي ساتفویض اختيار ـ 

 دیوان محاسبات  از سويـ مخالفت با بررسي جزئيات حساب مستقل وجوه هدایا و کمک هاي مردمي 

 :2/4/1383ـ جلسه 23

 و سياست تنظيم آن 1383ـ گزارش وضعيت بودجه سال 

 1382ـ تأیيد تراز مالي سال 

 دانشگاه تهران و ردیف هاي مستقل  1383لي سال ـ بودجه تفصي

 ـ افزایش حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه با تعدیل حق جذب

 دانشگاه خارجي و تصویب مالک تعيين شهریه دوره هاي مشترک آموزشي  3ـ انعقاد قرارداد با 

 :24/۶/1383ـ جلسه 24

 1383ـ اصالحيه بودجه تفصيلي سال  

 و کمک هاي مردمي ي خود در پاسخ حکم دیوان محاسبات در رابطه با حساب هدایاـ تأکيد بر مصوبات قبل

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

 :23/10/1383ـ جلسه 25

 1383ـ اصالحيه بودجه تفصيلي سال  
 1384و  1383عمراني سال هاي هاي ده مجتمع قم به اعتبارات طرح ـ انتقال مانده اعتبارات عمراني مصرف نش

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

 هاي اجرایي پردیس هاي دانشگاهـ تعيين فوق العاده مدیریت براي سمت  

 ين اعتبار آنزایش حقوق و مزایاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و تعيين محل تأمـ اف  

 ـ افزایش حق جذب کارکنان دانشگاه   



 :17/11/1383ـ جلسه  2۶

 1383ـ اصالحيه بودجه تفصيلي سال  

  

 :2۶/12/1383لسه ج ـ27

 1383دانشگاه در مقایسه با سال 1384ـ گزارش بودجه سال  

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

 صرفاً با تشخيص رئيس دانشگاه هزینه شده است. 

 مالي معامالتي دانشگاه  جدید ـ آیين نامه  

 :18/3/1384ـ جلسه 28

 دانشگاه و سياست تنظيم آن 1384ـ گزارش وضعيت بودجه سال  

 1384ب بودجه تفصيلي سال تصویـ  

  1383ـ تأیيد تراز مالي سال  

 پاداش پایان خدمت اعضاي هيأت علمي بازنشسته  ـ 

 ـ عدم شمول کمک غيرنقدي به اعضاي هيأت علمي در سال جاري 

 یران در خصوص فوق العاده اضافه کار ساعتي در خارج از ساعت اداريوزـ بررسي مصوبه هيأت  

 ـ اصالح حقوق کارکنان و اعضاي هيأت علمي  

 :23/۶/1384ـ جلسه  2۹

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

 تعيين فوق العاده مدیریت رئيس دانشگاه ـ  

 براي پست هاي بالتصدي 1384نفر در سال  180استخدام پيماني ـ  

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

 :20/10/1384ـ جلسه 30

  1384ماهه اول و وضعيت مالي سه ماهه پایاني سال  9لي ـ تأیيد گزارش عملکرد ما 

 ـ دستورالعمل نحوه انتخاب حسابرس منتخب هيأت امنا )حسابرس مستقل( 

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

 مالکان امالک واقع در طرحـ تجویز خرید امالک معوض در خارج از محدوده طرح توسعه براي  

 متر مربع از عرصه دانشکده فيزیک به شهرداري براي اجراي طرح تعریض خيابان کارگر شمالي 1250ـ واگذاري 

 ـ نحوه محاسبه حق التدریس دانشجویان دکتري 

 ـ تخفيف هاي تعرفه شهریه دانشجویان انتقالي از خارج به داخل کشور 

 

 :1۶/12/1384جلسه ـ 31

 دانشگاه تهران و ردیف هاي تابعه 1384 حيه بودجه تفصيلي سالـ اصال 

 ـ تعيين حسابرس مستقل 

 :11/4/1385ـ جلسه 32

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

 1384ـ اصالحيه بودجه تفصيلي سال  

 سات پردیس کشاورزي و منابع طبيعيـ مرمت، اصالح، بازسازي و مقاوم سازي ابنيه و تأسي 

 ـ تأمين کسري اعتبار هزینه خرید آمبوالنس پردیس کشاورزي و منابع طبيعي 



ــد  ــير بن ــ تفس ــوبات  3ـ ــه مص ــوه  26/12/1383جلس ــر نح ــور ب ــبات کش ــوان محاس ــارت دی ــمول نظ ــدم ش ــوص ع  در خص

 هزینه کرد هدایا و کمک هاي مردمي

 آمد فروش خودروهاي خارج از رده و درآمدهاي اختصاصي دانشگاهـ خرید خودروهاي مورد نياز از محل در

 

 :7/۶/1385ـ جلسه 33

 ـ واگذاري دو قطعه زمين به شرکت قطار شهري کرج و سازمان آب و فاضالب مازندران 

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

 ـ تعيين حق مدیریت رئيس دانشگاه 
 :14/۹/1385ـ جلسه 34
 1384گزارش حسابرسي سال بررسي ـ  
 ـ صدور اسناد مالکيت اراضي و اموال غير منقول به نام دانشگاه تهران 

 :28/5/138۶ـ جلسه 3۶

 آیين نامة مالي و معامالتي 42ـ اصالح نصاب معامالت موضوع ماده 

 شرقي دانشکده دامپزشکي تا خيابان والعصرـ خرید امالک واقع در ضلع  

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

 :10/۹/138۶ـ جلسه 37

 احداث خوابگاه براي دانشجویان پسر پردیس قمـ 

 ـ دستورالعمل نحوۀ انجام حسابرسي 

 اصالح اعتبارات هزینه اي برنامة تحقيقات دانشگاهـ  

 بدهکاري دکتر سيد محمد فدوي عضو هيأت علمي پردیس هنرهاي زیباـ  

 تعيين حسابرس مستقلـ  

   دانشنامه بزرگ فارسيـ کمک مالي به پژوهشگاه علوم انساني و بنياد  

 :17/۹/138۶ـ جلسه 38

 1385بودجة تفصيلي سال ـ  

 1386ـ بودجه تفصيلي سال  

 1384ارائه گزارش حسابرسي سال ـ 

 رید خودروي مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاهـ خ 

 :11/4/1387ـ جلسه 3۹

 1387ـ گزارش بودجة سال 

 اصالح ضریب حقوقي کارکنان ـ 

 1387اصالح ضریب حقوق اعضاي هيأت علمي در سال ـ 

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

 تحقيقاتي و تعاوني مسکن ،ي پردیس کشاورزي و منابع طبيعي کرج به عنوان فضاي آموزشيهکتار 60استفاده از مزرعه ـ 

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

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

 معاوضة زمين واقع در خيابان کارگر شماليـ 

 تبدیل به احسن کردن ملک صلح شدۀ خانم کاظمي و آقاي شيرنياـ 

 ـ اختصاص اعتبار براي امور فرهنگي کارکنان

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



 :3/10/1387ـ جلسه 24

 حقوق اعضاي هيأت علمي افزایش دو درصديـ 

 تبدیل به احسن و معوض نمودن برخي از امالکـ 

 توسط حسابرس منتخب هيأت امناء 1385گزارش حسابرسي سال ـ 

 نحوه اعمال حساب چکهاي بين راهيـ 

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

 1387بودجه تفصيلي سال ـ 

)احداث ساختمان در دانشکده دامپزشـکي از محـل فـروش   28/5/86أت امناء مورر ين نشست هياصالح دستور دوازدهم از پانزدهمـ 

 ("دام سابق"افت آباد یک یمارستان شماره يب

 1386گزارش مالي سال ـ 

 :23/4/1388ـ جلسه 44

  سابرس منتخب هيأت امناءتوسط ح 1386ـ گزارش حسابرسي سال 

  تعيين حسابرس مستقلـ 

 :1388ـ بودجه تفصيلي سال 

 

 :5/11/1388ـ جلسه 54

 دستگاه اتوبوس 10ـ مجوز خرید 

 :17/8/138۹ـ جلسه 74

 ـ حق مدیریت ریاست دانشگاه تهران
 88ـ اصالحيه بودجه تفضيلي سال 

 89ـ تصویب بودجه تفضيلي سال 

 :2۶/۶/13۹0ـ جلسه ۹4

 1389حيه بودجه تفصيلي سال ـ اصال

 دانشگاه تهران 1390تصویب بودجه تفصيلي سال ـ 

 1389انتخاب حسابرس مستقل سال مالي ـ 

 آیين نامه مالي و معامالتي دانشگاه تهرانـ 

 1390افزایش حقوق و مزایاي کارکنان دولت در سال ـ 

 اساسنامه شرکت مدیریت دارایي هاي دانشگاه تهرانـ 

 1390ابرس مالي قانوني سازمان توسعه و سرمایه گذار براي سال مالي انتخاب حسـ 

  ضمانت دریافت وام پردیس دانشکدهاي فني دانشگاه تهرانـ 

  انتصاب آقاي دکتر رضا راعي به عنوان رئيس سازمان توسعه و سرمایه گذاري دانشگاه تهرانـ 

 :17/5/113۹ـ جلسه 50

 1390-89-88مالي   هاي سالبراي ـ انتخاب حسابرس مستقل 

 دانشگاه تهران 1387تصویب گزارش حسابرسي سال ـ 

 دستگاه خودرو پژو پارس جهت اعضاي هيات رئيسه دانشگاه تهران 10مجوز خرید ـ 

 استانداري تهران 28/12/90مورر  98804/522تصویب اعتبار ابالغي موضوع مکاتبه شماره ـ 

 1391بودجه تفضيلي سال و  1390صویب اصالحيه بودجه تفضيلي سال ـ ت

 تصویب موارد درخواستي سازمان توسعه و سرمایه گذاري دانشگاه تهران ـ



 تبدیل به احسن و معوض نمودن برخي امالک دانشگاه تهرانـ 

 :31/4/213۹ـ جلسه 51

کتـار از اراضـي مزرعـه ه 4هکتار از اراضي کشاورزي پردیس کشاورزي و منابع طبيعي در مقابـل تغييـر کـاربري  14مجوز واگذاري ـ 

 آموزشي پردیس به کاربري تجاري مسکوني

 مجوز خرید ملک جهت توسعه فضاي آموزشي پردیس البرزـ 

 1391صالحيه بودجه تفضيلي سال ـ ا

 1392بودجه تفضيلي سال ـ 

 1391انتخاب حسابرس مستقل سال ـ 

 آیين نامه مالي و معامالتي دانشگاه تهران( 29اخذ مجوز براي افزایش سقف معامالت دانشگاه تهران )موضوع ماده ـ 

 خرید یک دستگاه اتوبوس براي پردیس قمـ 

 آیين نامه هاي مالي و معامالتي پارک دانشگاه تهرانـ 

 :13/12/213۹ـ جلسه 52

 دستگاه اتومبيل سوراي پژو براي پردیس فارابي دانشگاه تهران 5مجوز خرید ـ 

 و دستگاه خودرو سواري صحرائي براي پردیس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران مجوز خرید یک دستگاه مي باشد و دـ 

 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(

  93و  92افزایش فوق العاده مدیریت رئيس دانشگاه تهران در سال هاي ـ 

 :25/۹/313۹ـ جلسه 53

 برقراري فوق العاده خاص هيات امنا براي مدیران ستادي پردیس البرز دانشگاه تهران -

 دانشگاه تهران 1392تصویب اصالحيه بودجه تفصيلي سال  -

 دانشگاه تهران 1393تصویب بودجه تفصيلي سال  -

تهران در خصوص خرید خودرو براي پـردیس کشـاورزي و  دانشگاه  13/12/92اصالح مصوبه پنجم صورتجلسه هيات امناي مورر  -

 منابع طبيعي

 دانشگاه تهرانمجوز خرید چند دستگاه خودرو سواري براي واحدهاي مختلف  -

 1050متر مربع از زمين هاي دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به شهرداري تهران براي سـاخت متـرو و اجـاره  500مجوز فروش  -

 انشکده به مدت یک سال به منظور ایجاد کارگاه موقتمتر مربع از زمين هاي د

 93و  92انتخاب حسابرس براي حسابرسي صورتهاي مالي دانشگاه براي سالهاي  -

 مجوز تخصيص اعتبار جهت  تکميل و بهره برداري طرح هاي عمراني در دست احداث پردیس فارابي دانشگاه تهران -

 ارس منطقه آزاددر مجتمع آموزشي واحدي و  16مجوز خرید عرصه و اعيان ساختمان  -

 

 :31/3/13۹4ـ جلسه 54

 دانشگاه تهران 1394بودجه تفضيلي سال  -

 مجوز تملک مرکز آموزشي، فرهنگي و اقامتي پردیس فارابي در مشهد مقدس -

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

 متري پردیس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه 222مجوز فروش و تبدیل به احسن نمودن زمين  -

 دستگاه خودروي اسقاطي 45فروش  -

 مجوز خرید خودرو براي واحدهاي مختلف دانشگاه تهران -

 1394تعيين نصاب معامالت دانشگاه در سال  -

 



 :۹/12/13۹4ـ جلسه 55

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

 ودرو براي واحدهاي مختلف دانشگاه تهرانمجوز خرید خ -

 دانشگاه تهران 1392الي  1389گزارش حسابرسي سالهاي  -

 :21/2/13۹5ـ جلسه ۶5

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

 :7/10/13۹5جلسه  -75 -

 1395ر سال افزایش حق مدیریت رئيس دانشگاه تهران د -

 منابع مالي پارک علم و فناوري سپرده گذاري  -

 1395تعيين نصاب معامالت دانشگاه در سال  -

 :۹/12/13۹5جلسه  -85

 تعييـن حسابـرس و بـازرس قانـونـي سازمـان تـوسعه و سرمایه گذاري -

 

 :7/۶/13۹۶جلسه  -۹5

 دانشگاه تهران 1396و  1395هاي تصویب بودجه تفصيلي سال -

 دانشگاه و واحدهاي اقماري آن 1395و  1394هاي هاي مالي سالبررسي صورت ابرس منتخب هيات امنا برايتعيين حس -

 فوق العاده مدیریت رئيس دانشگاه تهرانتعيين  -

 جابجایي مانده اعتبار مصرف نشده در پردیس کشاورزي و منابع طبيعي -

 المللي کيشچندمنظوره براي پردیس بينمجوزخریدساختمان -

 آیين نامه مالي و معامالتي دانشگاه 2يه ماده اصالح -

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

 

 :24/11/13۹۶جلسه  -۶0 -

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

براي تامين خدمات مورد نياز  لمي دانشگاه تهران )چندمنظوره سابق(توليدي و توزیعي هيات ع عقد قرارداد با شرکت تعاوني -

 1397و  1396دانشگاه در سال هاي 

 تصویب تأسيس صندوق سرمایه گذاري جسورانه )خطرپذیر( یکم دانشگاه -

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

 یاد شده

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

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

 
 

 :30/5/13۹7جلسه  -۶1

 دانشگاه تهران 1397تصویب بودجه تفصيلي سال  -

 آیين نامه مالي و معامالتي دانشگاه تهران اصالح بند یازده ماده یک -

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

 1397تعيين نصاب معامالت دانشگاه در سال  -

 مجوز فروش سهام دانشگاه تهران در شرکهاي بدون منفعت و داراي ریسک -



 د شش قطعه از امالک دانشگاه تهرانمجوز نقل وانتقال سناعطاي  -

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

 آیين نامه مالي و معامالتي دانشگاه 28ماده  2اصالح بند  -

 
 

 

 :23/10/13۹7جلسه  -۶3

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

 به صندوق رفاه اعضاي هيات علمي

 1397هزینه کرد مانده اعتبارات تملک دارایي هاي سرمایه اي  پروهه هاي خاتمه یافته پردیس فارابي و همچنين درآمدهاي اختصاصي سال مجوز  -

 پردیس براي تجهيز کالسهاي درس

 ت و اقالم فرسوده و بالاستفاده دانشگاه به واحدهاي تابعه وزارت آموزش و پرورشء تجهيزامجوز اهدا -

در خصوص استفاده از اعضاي غيرهيات  31/4/92صورتجلسه پنجمين نشست از دوره پنجم هيأت امناء مورر  16اصالح مصوبه  -

 آیين نامه مالي و معامالتي 7علمي قراردادي براي تصدي مشاغل موضوع ماده 

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

 محل سود انباشته و اخذ تسهيالت بانکي(

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

 م هيأت امناء(شش

 

 


