
 :مصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 بعد از پيروزي انقالب اسالمي
 )منابع انساني(

 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

 آیين نامه داخلي هيأت امناـ تصویب  

 ـ تعيين اعضاي کميسيون خاص  

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

 ـ پيشنهاد دانشگاه تهران در خصوص تأمين امکانات درماني براي اعضاي هيأت علمي 

 تأمين مسکن اعضاي هيأت علمي ـ پيشنهاد دانشگاه تهران در خصوص 

 :2/11/1370ـ جلسه 2

 تعيين  عناوین اعضاي هيات علمي پژوهشي -

 تعيين وظایف عمومي اعضاي هيات علمي پژوهشي -

 وق مازاد بر سه سال اعضاي هيات علمي به هيات رئيسه دانشگاهتفویض اختيار موافقت با مرخصبي بدون حق -

 ر از سه سال سابقهاعضاي هيات علمي با کمت يماموریت تحصيل -

 تحصيل در داخل کشور از کليه فوق العاده هاي زمان خدمت برخورداي اعضاي هيات علمي مامور به  -

  اري حق تاهل و فوق العاده  مسکن عضاي هيات علميربرق -

 :1۹/2/1371ـ جلسه 3

 22ر اعضـاي هيـأت علمـي مو ـوع مـاده مقررات برقراري فوق العاده روزانه اشتغال خارج از مرکز و خارج از کشور و هزینه سف ـ 

 آیين نامه استخدامي هيأت علمي

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

 فوق العاده مدیریت مدیران کل عضو هيأت علمي   ـ 

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

 ها زایاي اعضاي هيأت علمي با قانون نظام هماهنگ پرداختتطبيق حقوق و م ـ  

 :28/۹/1371ـ جلسه 4

 وزشيارآماصالح آئين نامه اجرایي نحوه انتخاب مربي   ـ  

 اصال ح آئين نامه ماموریت تحصيلي اعضاي هيات علمي -

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

 دستورالعمل پذیرش اعضاي جهاد دانشگاهي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي  ـ 

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

 :14/4/1372ـ جلسه 5

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

  وابط اعطاي ترفيعات بورسيه ها و اعضاي هيات علمي مامور به تحصيل -



 موریت تحصيلي أذخيره 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  ـ 

 جيآیين نامه استخدامي اتباع خار ـ  

 :25/11/1372ـ جلسه  ۶

 مطالعاتي فرصت خصوص در علمي هيأت استخدامي نامه آئين ۶ شماره پيوست ۵ ماده اصالح -

 مطالعاتي فرصت نامه آئين اصالح -

 آموزشي معادل واحد محاسبه نحوه نامه آئين اصالح -

 کارورزي و آموزي کار و آموزشي معادل واحدهاي خصوص در علمي هيأت استخدامي نامه آئين اصالحي ۳۱ ماده اصالح -

 دانشجویان

  ایثارگر علمي هيأت اعضاي براي امتيازاتي برقراري -

 :۶/10/1373ـ جلسه 7

 علمي هيأت اعضاي به اشعه با کار العادۀ فوق پرداخت   -

 تحصيلي هايمأموریت خصوص در علمي هيأت استخدامي نامه آئين ۶ شماره پيوست ۳ ماده اصالح -

 علمي هيأت استخدامي نامه آئين ۹ ماده اصالح -

 ماه سه از بيش اداري و پژوهشي آموزشي، هايمأموریت ایام در علمي هيأت اعضاي به مسکن حق پرداخت -

 آموزشياران مربي انتخاب نحوه نامه آئين اعتبار تمدید -

 :1/5/1374ـ جلسه  8

 ـ آیين نامه داخلي هيأت امنا -

 هيأت امنا ـ دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت کميسيون دائمي  -

  تفویض اختيار  اصالح ائين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي به هيات مميزه مرکزي -

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

 مأموریت روزانه اعضاي هيأت علمياصالح فوق العاده  ـ  

 علمي اصالح ميزان حق حضور در جلسه اعضاي هيأت ـ  

 :14/11/1374ـ جلسه ۹

 آزاده و جانباز ایثارگر، علمي هيأت اعضاي به ترفيع اعطاي  وابط اصالح -

 مطالعاتي فرصت خصوص در علمي هيأت استخدامي نامه آئين شش شماره پيوست ۵ ماده اصالح -

 مسکن فاقد علمي هيأت اعضاي مسکن هزینه کمک افزایش -

 انشوريد دوره التحصيالن فارغ به ترفيع اعطاي -

 پيماني علمي هيأت اعضاي حقوق افزایش و ترفيع و ارتقا -

 برنامه فوق هايرشته ورزشي مربيان التعليم حق نامه آئين اصالح -

 اوالد و تأهل حق به حقوق  ریب افزایش تسري -

 بورس و تحصيلي مأموریت حالت در علمي هيأت اعضاي استحقاقي ترفيعات و بورس ترفيعات اعطاي چگونگي -

 سال ۵ به سال ۴ از علمي هيأت اعضاي تحصيلي مأموریت مدت افزایش چگونگي -

 علمي چشمگير و ارزنده خدمات خاطر به تشویقي ترفيعات -

 سال ۷۰ از باالتر اساتيد خدمات از استفاده براي علمي هيأت استخدامي نامه آئين ۳۶ ماده به تبصره یک الحاق -

 ارتقاء مرتبه عده اي از اساتيد  ـ



 :2/4/1375ـ جلسه 10

 افزایش حقوق اعضاي هيأت علمي پيماني  ـ 

 تمدید اعتبار  وابط پرداخت فوق العاده مدیریت اعضاي هيأت علمي  ـ 

 :24/11/1375ـ جلسه 11

 قطعي رسمي به آزمایشي رسمي از و عيت تبدیل خصوص در علمي هيأت استخدامي نامه آئين اصالحي ۹ ماده اصالح -

 مأموریت حکم و شخصي نههزی با مطالعاتي فرصت اعطاي -

 شوندمي تخصصي دکتراي اخذ به موفق حقوق بدون مرخصي از استفاده با که علمي هيأت اعضاي به پایه اعطاي -

 علمي هيأت اعضاي روزانه مأموریت العاده فوق افزایش -

 سال چهار بر مازاد تحصيلي مأموریت تمدید چگونگي تعيين -

 علمي هيأت اعضاي از تن چند تحصيلي مأموریت تمدید- -

 سال 2 مدت به فني دانشکده علمي هيأت عضو هرندي اعلمي ر ا مهندس آقاي استعالجي مرخصي -

 علمي هيأت اعضاي از یکي بدهي تقسيط -

 آیين نامه اعطاي امتياز به دانش آموزان برجسته قبول شده در دانشگاه -

 علمي هيأت عضايا کارایي حق پرداخت و شایستگي ارزیابي نامه آئين اجراي و تهيه اجازه -

 :11/4/137۶ـ جلسه 12

حقوق به عنوان فوق العاده اشتغال خارج از مرکز اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشکده هاي کشـاورزي و  %۱۵پرداخت ماهيانه  ـ 

 منابع طبيعي و درمانگاه دانشکده دامپزشکي در مردآباد کرج

 ۱/۱/۱۳۷۶ني از پرداخت حق تأهل و حق اوالد به اعضاي هيأت علمي پيما  ـ 

 تأیيد  رایب فوق العاده مدیریت اعضاي هيأت علمي  ـ 

 علمي هيأت اعضاي از تعدادي مرخصي تمدید و تحصيلي مأموریت تمدید ارتقا، -

 

 :7/3/1377ـ جلسه 13

 علمي هيأت اعضاي سال چهار بر مازاد تحصيلي مأموریت تمدید  وابط اصالح -

 مربيان و عيت تبدیل خصوص در علمي هيأت استخدامي نامه آئين ۹ ماده ج ندب ۳ تبصره آخر بند مجدد تصویب و اصالح -

 تحصيل به مأمور

 هيأت امنا 2/۴/۱۳۷۵مصوبات جلسه  ۶و  ۵اصالح بندهاي  -

 اندداشته توقف استادي ۱۰ پایه در که علمي هيأت اعضاي از تعدادي به تشویقي پایه ۵ حداکثر اعطاي -

 :10/10/1377ـ جلسه 14

 آیين نامه داخلي هيأت امنا ۶ده ـ اصالح ما -

 امنا هايهيأت هماهنگي شوراي به علمي هيأت اعضاي ترفيع تاریخ تغيير ارجاع -

 شوراي به دامپزشکي دانشکده آناتومي بخش علمي هيأت اعضاي کار محيط شرایط سختي العاده فوق برقراري ارجاع -

 امنا هيأتهاي هماهنگي

 :1/10/1378ـ جلسه 15

 دانشگاه رئيس به علمي هيأت اعضاي حقوق بدون مرخصي با وافقتم اختيار تفویض -

 گرجي ابوالقاسم دکتر آقاي به تشویقي پایه ۵ اعطاي -

 به گيري تصميم اختيار تفویض و سال ۴ بر مازاد مدت براي داخل بورس و تحصيلي مأموریت تمدید به راجع مصوبه اصالح -

 رئيسه هيأت

 آزمایشي رسمي حکم صدور زمان به رسمي حکم صدور هنگام از علمي هيأت اياعض مصوب هايپایه اعطاي زمان تغيير -



 علمي هيأت اعضاي ذخيره مرخصي سقف حذف -

 ۱۳۷۶ سال کارایي طرح مشمول علمي هيأت اعضاي به تشویقي پایه دو یا یک اعطاي -

 علمي هيأت اعضاي از تن دو رتبه ارتقا -

 :1/3/137۹ـ جلسه 1۶

 ب اعضاي هيأت علميتعيين  ریب فوق العاده جذ ـ 

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

 تعيين ميزان حق حضور در جلسه اعضاي هيأت علمي ـ  

 آیين نامه حق التعليم مربيان ورزشي ـ 

ــ  ــه  ـ ــه پای ــو کلي ــي آموزشــيار و لغ ــي و مرب ــه مرب ــه مرتب ــان ب ــازان و آزادگ ــانون تســهيالت جانب ــاي اعطــا شــده تســري ق  ه

 تهران 2امناي دانشگاههاي منطقه  هاي هيأت 2۵/۱۱/۱۳۷2به موجب مصوبه جلسه 

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

 :2/12/137۹ـ جلسه 17

 علمي هيأت اعضاي از تن دو به تشویقي پایه اعطاي -

 آن ۶ تبصره و التدریس حق نامه آئين 2 دهما اصالح -

 علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آئين ۴۴ ماده مفاد تکميل و اصالح -

 (چوکا) فني دانشکده ۳ شماره پردیس در شاغل علمي هيأت اعضاي جذب العاده فوق ميزان تعيين -

 و قم هايمجتمع در زندگي تسهيالت از محروميت و هوا و آب بدي العاده فوق پرداخت زمان چگونگي خصوص در ابهام رفع -

 ابوریحان

 :11/11/1380ـ جلسه 18

 حقوق بدون و استحقاقي هايمرخصي خصوص در مطالعاتي هايفرصت نامه آئين ۱۶ ماده اصالح -

 مربوطه دستورالعمل تهيه دستور صدور و رسمي وقت پاره استخدام برقراري -

 آزمایشي رسمي علمي هيأت اعضاي از تن 2۸ شدن يرسم براي الزم امتيازات کسب مهلت افزایش یکسال -

  منطقه در بودن مقيم شرط به چوکا واحد در شاغل علمي هيأت اعضاي به جذب حق پرداخت -

 :22/4/1381ـ جلسه 1۹

 علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آئين ۴۴ ماده مشمول مشاغل افزایش -

 شهرستانها در مستقر واحدهاي سازماني هايپست براي جذب حق برقراري -

 علمي هيأت اعضاي جلسه در حضور حق  ریب اصالح -

 اندبوده کارمند قبالا  که علمي هيأت اعضاي به تشویقي هايپایه اعطاي سقف تعيين -

 طبيعي منابع و کشاورزي هايدانشکده در شاغل علمي هيأت اعضاي جذب حق  ریب افزایش -

 شوندمي آن مسئول که واحدي اعتبارات از علمي هيأت اعضاي به جذب حق التفاوت به ما پرداخت -

 :13/5/1382ـ جلسه 20

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



ــ ــودن )  ـ ــه نم ــوه هزین ــي نح ــویب دائم ــي و  %۵تص ــه اي و اختصاص ــارات هزین ــاي  %2اعتب ــي ه ــک دارای ــارات تمل  اعتب

 دکه در اختيار رئيس مؤسسه مي باش سرمایه اي(

 :28/7/1382ـ جلسه 21

 علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آئين ۴۴ ماده شمول از مقامات از تعدادي برخورداري -

 فني دانشکده اجرایي هايسمت مدیریت العاده فوق تعيين و اصالح -

 اسناد مرکز و مرکزي کتابخانه رئيس مدیریت العاده فوق اصالح -

 هاتکنسين و کارشناسان جذب العاده فوق فزایشا -

 قطعي رسمي به آزمایشي رسمي از و عيت تبدیل خصوص در علمي هيأت استخدامي نامه آئين ۹ ماده اصالح -

 علمي هيأت اعضاي به تشویقي پایه اعطاي اجرایي نامه آئين -

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

 کشور از خارج پژوهشي هايمأموریت به مربوط مشکالت حل براي  وابط تعيين -

 ( adjuint ) وابسته علمي هيأت اعضاي کارگيري به -

 

 :1۶/12/1382سه ـ جل22

 تجویز ارائه خدمات آموزشي ـ پژوهشي در ازاي دریافت اموال غير منقول یا منقولـ 

 احتساب فوق العاده جذب در بازخرید مرخصي اعضاي هيأت علمي

 :2/4/1383ـ جلسه 23

 علمي هيأت استخدامي نامه آئين اصالحي ۹ ماده 2 تبصره اصالح -

 جذب حق تعدیل با دانشگاه علمي هيأت اعضاي حقوق افزایش -

 :24/۶/1383ـ جلسه 24

 تأیيد گزارش عملکرد دانشگاه در خصوص نحوه استخدام نيروي انساني -

 علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آئين ۳ ماده اصالح -

 :23/10/1383ـ جلسه 25

 هاي اجرایي پردیس هاي دانشگاهوق العاده مدیریت براي سمت تعيين ف  ـ 

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

 زایش حقوق و مزایاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و تعيين محل تأمين اعتبار آناف  ـ  

 افزایش حق جذب کارکنان دانشگاه    ـ 

 :2۶/12/1383لسه جـ 27

 دول نحوه برخورداري اعضاي هيأت علمي رزمنده, آزاده و جانباز از پایه هاي ترفيع ج  ـ 

 :18/3/1384ـ جلسه 28

 يمطالعات فرصت نامه آئين ۱۱ ماده اصالح -

 علمي هيأت استخدامي نامه آئين ۶ شماره پيوست ۱۱ و ۱۰ مواد اصالح -

 آزمایشي رسمي به پيماني از دانشگاه کارکنان و عيت تبدیل نحوه تعيين -

 بازنشسته علمي هيأت اعضاي خدمت پایان پاداش -

 اداري ساعت از خارج در ساعتي کار ا افه العاده فوق خصوص در وزیران هيأت مصوبه بررسي -

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

  علمي هيأت اعضاي و کارکنان حقوق اصالح -



 :23/۶/1384ـ جلسه  2۹

 دائمي کميسيون مجوز با ماه ۴۸ تا و رئيسه هيأت مجوز با ماه ۳۶ سقف تا کارشناسان آموزشي مأموریت تمدید -

 دانشگاه رئيس مدیریت العاده فوق تعيين -

 بالتصدي هايپست براي ۱۳۸۴ سال در نفر ۱۸۰ پيماني استخدام -

 رازيهمت مراتب مشمول کارکنان شغل العاده فوق و حقوق ميزان تعيين -

  بازنشسته مستخدم شماره هر حذف ازاي به جدید مستخدم شماره صدور تجویز -

 :20/10/1384ـ جلسه 30

 علمي هيأت استخدامي نامه آئين ۳۶ ماده به تبصره یک الحاق -

 همتراز کارشناسان همترازي تفاوت خصوص در ۱۸/۰۳/۱۳۸۴ مورخ جلسه مصوبات ۱۵ بند ماندن مسکوت -

 :1۶/12/1384جلسه ـ 31

 موکول شدن تصویب نحوه بررسي تقا اهاي کارشناسي همترازي علمي به جلسات آتي  ـ 

  بهره مندي کارشناسان رسته بهداشتي و درماني از مزایاي ارتقاء شغلي  ـ 

 :11/4/1385ـ جلسه 32

اي نيازمنـد اعضـاي هيـأت مکرر به آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي به منظور تأمين معيشت خانواده هـ ۳۸الحاق ماده  ـ 

 علمي اخراجي یا انفصالي

 اصالح  ریب حقوق اعضاي هيأت علمي ـ 

 :7/۶/1385ـ جلسه 33

 اعضاي استخدامينامهآئين ۴۴ ماده جاي به ۱۰ ماده مزایاي از سياسي غير کالن هاي مسؤوليت متصدي اساتيد برخورداري -

 علمي هيأت

 رسـمي ساله ۵ خدمت دوره که علمي هيأت اعضاي شدن رسمي منظور به زمال امتيازات کسب براي ماهه شش مهلت تعيين -

 است رسيده پایان به آنان آزمایشي

 تعيين حق مدیریت رئيس دانشگاه ـ  
 :14/۹/1385ـ جلسه 34
 آیين نامه اداري  واستخدامي کارکنان دانشگاه تهران ـ  

 ين نامه استخدامي اعضاي هيأت علميآی ۳۶ماده 2مستثني شدن تعدادي از استادیاران از شمول تبصره -

 آیين نامه پرداخت حق التدریس دروس و حق التحقيق پایان نامه هااصالحات  ـ  

 :2۹/1/138۶ـ جلسه 35

 موظف واحدهاي کاهش و پژوهشي آموزشي، وظایف حفظ با ر ائيان محمد دکتر آقاي وقت تمام مأموریت -

 موظف واحدهاي کاهش و پژوهشي آموزشي، وظایف حفظ اب همتي عبدالناصر دکتر آقاي وقت تمام مأموریت -

 موظف واحدهاي کاهش و پژوهشي آموزشي، وظایف حفظ با مظاهري طهماسب آقاي وقت تمام مأموریت -

 موظف واحدهاي کاهش و پژوهشي آموزشي، وظایف حفظ با راعي ر ا دکتر آقاي وقت تمام مأموریت -

 علمي هيأت اعضاي مرتبه ارتقاي مهنا آئين 2 ماده ۶ بند و 2۳ بند تبصره تبيين -

 ممتاز استادان انتخاب دستورالعمل -

 دانشگاه علمي هيأت اعضاي ترفيع اعطاي و موظف خدمت نامه آئين دستورالعمل -

 :28/5/138۶ـ جلسه 3۶

 ممتاز استادان انتخاب نحوه دستورالعمل -

 کارکنان حقوقي  ریب اصالح -

 علمي هيأت اعضا حقوقي  ریب اصالح -

 (ره) خميني امام آثارحضرت نشر مؤسسه به حبيبي نجفقلي دکتر آقاي وقت مامت مأموریت -



 کاربردي علمي جامع دانشگاه به مقدم جابري اکبر علي دکتر آقاي وقت تمام مأموریت   -    

 تهران شهرداري به سرسنگي دکتر آقاي وقت تمام مأموریت  -     

 علمي هيأت اعضاي ياستخدام نامه آئين مکرر ۳۸ ماده اصالح  -     

 :10/۹/138۶ـ جلسه 37

 علمي هيأت اعضاي ترفيع اعطاي و وقت تمام غير و وقت تمام خدمت نامه آئين -

 زیبا هنرهاي پردیس علمي هيأت عضو فدوي محمد سيد دکتر بدهکاري -

   زاده درویش دکتر مأموریت -

 :17/۹/138۶ـ جلسه 38

 ۱۳۸۶ سال در پژوهشي مأموریت و العاتيمط فرصت از علمي هيأت اعضاي استفاده نامه آئين -

 آیين نامة استفاده مسؤوالن از خودروي سازماني  -

 :11/4/1387ـ جلسه 3۹

 اصالح  ریب حقوقي کارکنان   ـ

 ۱۳۸۷اصالح  ریب حقوق اعضاي هيأت علمي در سال   ـ

 آیين نامه اداري و استخدامي دانشگاه تهرانـ 

 أت امناء براي استادان و دانشيارانهي 2/۴/۱۳۸۳لغو حق جذب مصوبة مورخ   ـ

 افزایش فوق العاده خاص اعضاي هيأت علمي جدیداالستخدام و یا مأمور در پردیس کيش  ـ

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

 افزایش حق التدریس اعضاي هيأت علمي در پردیس کيش  ـ

 ۸۶و ۸۵، ۸۴کارکنان بازنشسته در طول سالهاي  %۵۰ادمجوز استخدام به تعد ـ 

 بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دانشگاهـ 

 نحوۀ انتقال کارکنان دانشگاه ـ 

آیين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي به معاون فرهنگي،  آموزشي و پژوهشي معاونت برنامه ریـزي و  ۳ماده  2-۶ -۳تسري امتياز بند   ـ

 يهورراهبردي ریاست جم

 جمهوري ریاست به رحماندوست مجتبي دکتر آقاي وقت تمام أموریتم -

 دانشگاه پيماني و رسمي کارکنان شهریه تخفيف -

 :3/10/1387ـ جلسه 24

 جمهوري ریاست به تسليمي سعيد دکتر آقاي مأموریت -

 علمي هيأت اعضاي حقوق درصدي دو افزایش -

 اردکاني داوري ر ا دکتر آقاي تشویقي پایه -

 کارکنان استخدامي اداري نامه آئين به تبصره یک اقالح -

 علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آئين ۱۱ و ۱۰ مواد شدن دائمي -

 کتاب ترجمه امتياز انتقال شدن دائمي -

 علمي هيأت اعضاي به اعطا قابل تشویقي پایه تعداد حداکثر افزایش -

 کشوري نمونه علمي هيأت اعضاي به تشویقي پایه یک اعطاي -

 علمي هيأت اعضاي از نفر ۵ خدمت امهاد -

 پرورش و آموزش وزارت در اي اژه جواد دکتر آقاي مأموریت -

 بازنشسته علمي هيأت اعضاي خدمت پایان پاداش ۱۸/۰۳/۸۴ مورخ امنا هيأت نشست هفتمين از دوازدهم دستور اصالح -

 دانشگاه

 



 :23/4/1388ـ جلسه 44

 اصلي مشاغل در رشناسيکا انساني نيروي نفر ۳۰۰ استخدام مجوز -

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

 

 :5/11/1388ـ جلسه 54

 خدمت سال ۳۰ داراي مربيان و استادیاران از تعدادي خدمت ادامه -

 نفر ۳۰۰ استخدام مجوز باقيمانده محل از معين قرارداد کارکنان استخدامي اولویت -

 علمي هيأت اعضاي موظف واحد هشکا -

 امنا هيأت در قطعي رسمي و آزمایشي رسمي علمي هيأت اعضاي حقوق بدون مرخصي تمدید طرح -

 ۱۳۸۸آیين نامه فرصت مطالعاتي در سال  -

 :17/8/138۹ـ جلسه 74

 تمدید مرخصي بدون حقوق آقاي علي مهدیزاده ـ 

 حق مدیریت ریاست دانشگاه تهران ـ 

 :2۶/۶/3۹01ـ جلسه ۹4

 آیين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي  دانشگاه تهران  ـ

 ۱۳۹۰افزایش حقوق و مزایاي کارکنان دولت در سال  ـ 

 آن ذیل تبصره و آموزشي معادل واحدهاي محاسبه نحوه نامه آئين ۵ ماده صالحا -

 بازنشسته علمي أتهي اعضاي به استادي مرتبه با علمي هيأت اعضا ویژه العاده فوق افزایش تسري -

 ایشان علمي هيأت حکم در وحيدي ثریا خانم همترازي به مربوط هايپایه اعطا -

  انتصاب آقاي دکتر ر ا راعي به عنوان رئيس سازمان توسعه و سرمایه گذاري دانشگاه تهران ـ 

 :17/5/113۹ـ جلسه 50

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

 علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آئين تصویب-

 پيماني به تهران دانشگاه قراردادي کارکنان و عيت تبدیل-

 مربي به کارشناس از عابدیني عباس مهندس آقاي استخدامي و عيت تبدیل-

 ۱۳۹۱ سال در تهران دانشگاه علمي هيأت غير و علمي هيأت اعضاي مزایاي و حقوق  ریب افزایش-

 :31/4/13۹2ـ جلسه 51

 وابسته پژوهشي واحدهاي در صنعتي و علمي نخبگان و بازنشسته علمي هيأت اعضاي کارگيري به و جذب نامه آئين تصویب -

 هاپژوهشگاه و هادانشگاه به

 علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آئين ۹۸ ماده به تبصره یک الحاق -

 زیبا هنرهاي پردیس در پيماني مربي علمي هيأت عضو عنوان به زاده پرویز ر ا يآقا استخدام مجوز -

 فني هايدانشکده پردیس علمي هيأت عضو کرویق احمد حسن آقاي حقوق بدون مرخصي تمدید -

 زیبا هنرهاي پردیس مربي علمي هيأت عضو عنوان به صبري کامبيز آقاي پيماني استخدام -

 هايجشنواره تهران، پزشکي علوم دانشگاه سيناي ابن و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت هايجشنواره منتخبين تشویقي پایه -

 دانشگاه الملل بين و آموزش پژوهش،

 (تهران دانشگاه معامالتي و مالي نامه آئين ۷ ماده مو وع) دانشگاه معين قرارداد نيروهاي از استفاده -

 آزمایشي رسمي علمي هيأت عضو به کيش سپردی کارشناس رجبي حسين دکتر آقاي و عيت تبدیل -

 آزمایشي رسمي علمي هيأت عضو به کيش پردیس کارشناس نوري ر ا دکتر آقاي و عيت تبدیل -



 ۱۳۹2 سال در تهران دانشگاه علمي هيأت غير اعضاي و علمي هيأت اعضاي مزایاي و حقوق  ریب تعيين -

 آزمایشي رسمي علمي هيأت عضو به زیبا هنرهاي پردیس کارشناس علياري فریدون آقاي و عيت تبدیل -

 :13/12/13۹2ـ جلسه 52

 (ره) طباطبائي عالمه جشنواره برگزیدگان به تشویقي پایه اعطاي -

 حقوق بدون مرخصي خصوص در گيري تصميم اختيار تفویض و دیلمي دیانتي شيرین دکتر خانم حقوق بدون مرخصي -

 علمي هيأت اعضاي

 علوم، وزارت سوي از پيشنهادي شده بازنگري دانشگاه علمي هيأت غير اعضاي مياستخدا نامه آئين تصویب و بررسي -

 فناوري و تحقيقات

 ویژه العاده فوق خصوص در تهران دانشگاه علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آئين ۵۷ ماده اصالح مو وع -

 انتهر دانشگاه در استخدام از قبل علمي هيأت اعضاي خدمت سنوات به پایه اعطاي مجوز -

 ۹۳ و ۹2 هايسال در تهران دانشگاه رئيس مدیریت العاده فوق افزایش -

 ۱۳۹2 سال در دانشگاه علمي هيأت غير اعضاي مهدکودک و تغذیه ذهاب، و ایاب حق افزایش -

 آزمایشي رسمي علمي هيأت عضو به کارشناس از فوالدي معصومه و تکلي هميال هاخانم و عيت تبدیل -

 دانشگاه پيماني علمي هيأت عضو مرتضوي ر ا دمحم آقاي تحصيلي مأموریت -

 :25/۹/13۹3ـ جلسه 53

 پژوهشي و آموزشي وظایف کيفيت تضمين و سازي یکپارچه) علمي هيأت اعضاي التحقيقحق و التدریسحق ساماندهي -

 (علمي هيأت اعضاي

 تهران دانشگاه برگزیده استاد عنوان اعطاي اجرائي دستورالعمل تصویب -

 تهران دانشگاه بازنشستگي شرف در علمي هيأت اعضاي بازنشستگي عویقت و خدمت ادامه -

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

 علمي هيأت اعضاي تدریس موظف واحد کسر -

 ۱۳۹۳ سال براي تهران دانشگاه علمي هيأت غير اعضاي و علمي هيأت اعضاي حقوق  ریب تعيين -

 باقري یوسف دکتر و چي فتوره مهدي محمد دکتر آقایان و ترکاشوند زهرا دکتر خانم و عيت تبدیل -

 رقابت شوراي رئيس پست به علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آئين ۷۹ ماده مو وع امتيازات تسري -

 عمومي ابطرو و ریاست حوزه اجرایي معاون سمت به دانشگاه پيماني استادیار زندیه حسن دکتر انتصاب -

 طبيعي منابع و کشاورزي پردیس کارکنان حقوق درصد ۶ افزایش  -    

 خدمت سابقه سال 2۵ با شاهي مزرعه کریمي نقي علي دکتر آقاي بازنشستگي  -    

 هانامه پایان داوري الزحمه حق افزایش -     

 :31/3/13۹4ـ جلسه 54

 تهران دانشگاه علمي هيأت اعضاي ساالنه ترفيع نامه آئين -

 "نخبگان شوراي اعضاي" و "نخبگان ملي بنياد استاني رؤساي" اجرایي سمتهاي تدریس موظف واحد کسر تعيين -

 ۱۳۹۴ سال براي تهران دانشگاه رئيس مدیریت العاده فوق ميزان تعيين -

 ۱۳۹۴ سال براي تهران دانشگاه علمي غيرهيات و علمي هيأت اعضاي حقوقي  ریب تعيين -

 اسالمي معارف مدعو مدرسان التدریس حق تپرداخ دستورالعمل -

 سفله اوزان حسني شاپور دکتر و محمودي مهدي محمد دکتر آقایان موعد از پيش بازنشستگي -

 علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آئين ۷۸ ماده اصالح -

 دانشگاه علمي غيرهيات اعضاي تحصيلي مدارک اعمال -

 ۱۳۹۴ درسال الملليبين هايکنگره و پژوهشي هايموریتما مطالعاتي، فرصت متقا يان به تسهيالت ارائه -



 خانواده و زنان امور در کشور محترم وزیر ومشاور دانشگاه علمي هيات محترم عضو پور فرهمند فهميه دکتر خانم برخورداري -

 علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آئين ۷۹ ماده مزایاي از

 آزمایشي رسمي به پيماني از باغستان قنبري عباس دکتر آقاي استخدامي و عيت تبدیل -

 دارایي وزارت به دانشگاه پيماني علمي غيرهيات عضو پورمحمد حميد آقاي مأموریت تمدید -

 ادامه خدمت و تعویق بازنشستگي اعضاي هيات علمي در شرف بازنشستگي دانشگاه تهران -

 فطر سعيد عيد مناسبت به علمي غيرهيات اعضاي به العاده فوق مرخصي -

 :۹/12/13۹4جلسه  ـ55

 علمي هيأت اعضاي التحقيق حق و التدریس حق سقف کاهش -

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

 سابقه سال ۵ باالي پيماني علمي هيأت اعضاي خدمت ادامه مجوز -

 ایجاد پست همتراز جانبازان   -

 :21/2/13۹5ـ جلسه ۶5

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

 (نفت انستيتومهندسي) شيمي مهندسي دانشکده به جمهوري ریاست نهاد از زنگنه نامدار بيژن مهندس آقاي انتقال -

 قطعي رسمي علمي هيأت عضو به قطعي رسمي کارشناس از آبادي شمس نعمتي حسنعلي دکتر آقاي و عيت تبدیل -

 منابع توسعه مدیرکل و جوانان و ورزش وزیر مشاور و دانشگاه علمي هيأت عضو پور قلي اله رحمت دکتر آقاي برخورداري -

 علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آئين ۷۹ ماده مزایاي از انساني،

 جغرافيا دانشکده علمي هيأت عضو الدیني سيف فرانک دکتر خانم موعد از پيش بازنشستگي -

 تهران دانشگاه بازنشستگي شرف در علمي هيأت اعضاي بازنشستگي تعویق و خدمت دامها  -     

طرح نظام یکپارچه آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي، آیين نامه تطبيق نظام ترفيـع سـاليانه اعضـاي هيـأت علمـي دانشـگاه  -  

 تهران

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

 

 :7/10/13۹5 جلسه -75

 ۱۳۹۵ سال در تهران دانشگاه رئيس مدیریت حق افزایش   -

 اجرایي سمت فاقد علمي هيأت اعضاي استحقاقي مرخصي ذخيره  -

 علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آئين ۷۹ ماده مزایاي از برخوداري  -

 علمي هيأت اعضاي ایثارگران العاده فوق  -

 علمي هيأت يرغ اعضاي ایثارگران العاده فوق  -

 دانشگاه علمي هيأت اعضاي ماموریت  -

 دانشگاه علمي هيأت غير اعضاي ماموریت -

 غازیاني فاطمه دکتر خانم استخدامي و يعت تبدیل -

 :۹/21/13۹5جلسه  -58

 علمي هيأت غير اعضاي استخدامي نامه آئين 22 ماده ۵ بند اصالح  -

 پيماني علمي هيأت عضو استخدام مجوز  -

 پيماني علمي هيأت عضو پيلوار رحيم دکتر اموریتم  -

 پيماني به قراردادي علمي غيرهيات اعضاي استخدامي و عيت تبدیل  -

 علميغيرهيات اعضاي استخدامي نامهآیين ۳۷ ماده اصالح  -

 



 :7/۶/13۹۶جلسه  -۹5

 تعيين فوق العاده مدیریت رئيس دانشگاه تهران -

 هاي نيروهاي غيررسمي شاغل در دانشگاه تهراندستورالعمل ساماندهي قرارداد -

 مجوز استخدام پيماني نيروهاي قراردادي دانشگاه -

 اسالمي ماموریت آقاي علير ا رحمتي به مجلس شوراي تمدید -

 نامه استخدامي اعضاي هيات علميآیين ۵۹ماده   ۳ اصالحيه تبصره -

 سال ۸الي  ۷زمایشي با سنوات آ -علمي پيماني و رسميمدت خدمت اعضاي هيات تمدید -

 تعویق بازنشستگي مهندس فریدون علياري استادیار پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران -

 آیين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي دانشگاه و دستورالعمل اجرایي 2۳اصالحيه ماده  -

 

 :24/11/13۹۶جلسه  -۶0

 مکرر  ۳۸بي شيمي از شمول ماده برخورداري خانم بي -

  پورمطلق از کارشناس رسمي به هيات علميمجيد شفيعتبدیل و عيت آقاي دکتر  -

 واجد شرایط علميغيرهيأتاعضايشغلي بهعطاي رتبه بعديا -

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي  ۷۹برخورداري آقاي دکتر محمد خوانساري از مزایاي ماده  -

 ه آقایان محمدر ا دوست محمدي، سهراب کاشف و خانم نرگس حریریانعطاي سهميه بورسيه مربيان با -

 :30/5/13۹7جلسه  -۶1

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت  علمي دانشگاه تهران ۹۸و  ۹۷، ۹۶اصالحيه مواد  -

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

 در بدو استخدام نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه داراي کبر سن ۱۳اعطاي مجوز ادامه خدمت  -

 ۱۳۹۰مجوز اخذ شناسه و استمرار پرداخت به اعضاي غيرهيات علمي قرارداد انجام کار معين بعد از سال  -

 تعویق بازنشستگي آقاي مهندس فریدون علياري عضو هيأت علمي پردیس هنرهاي زیبا -

 اهيم پاک به وزارت امور اقتصادي و دارایيتمدید مأموریت آقاي ابر -

 برقراري حق معيشت خانم طاهره فقهي همسر مرحوم محمود اسدي خوانساري -

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ۷۹برخورداري آقاي دکتر سيدمحمد مقيمي از مزایاي ماده  -

 تمدید مرخصي بدون حقوق آقاي دکتر حسن ر ائي باغ بيدي -

 یک پایه تشویقي به آقاي حميد پيروي رئيس مرکز مشاوره دانشگاه تهران اعطاي  -

 مأموریت آقاي دکتر پيروز حناچي به شهرداري تهران -

 مأموریت آقاي دکتر سيد رحيم ابوالحسني به شهرداري تهران -

 حقوق آقاي دکترفرشاد الهوتيتمدید مرخصي بدون -

 مأموریت آقاي دکتر ساسان مهراني -

 سال به باال ۷تمدید مدت خدمت اعضاي هيأت علمي پيماني و ادامه خدمت اعضاي هيأت علمي رسمي آزمایشي با ماندگاري  مجوز -

 مأموریت آقاي دکتر ر ا راعي به سازمان تأمين اجتماعي -

 انتقال آقاي دکتر حسين مير شجاعيان حسيني به وزارت امور اقتصادي و دارایي -
 

 :24/۶/13۹7 جلسه -۶2

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ۷۹برخورداري آقاي دکتر بيژن عباسي از مزایاي ماده  -

 مأموریت آقاي دکتر مهدي پندار به سازمان برنامه و بودجه کشور -

 تمدید مرخصي بدون حقوق آقاي دکتر کاوه نيایش -



 دستورالعمل به کار گيري پژوهشگر در دانشگاه تهران -

 آیين نامه بازنگري شده استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه تهرانتصویب  -

 

 :23/10/13۹7 جلسه -۶3

هيأت امنا )مو وع ایجاد پست همتراز جانبازان( و  ۹/۱2/۹۴مصوبه پنجم صورتجلسه سومين نشست مورخ تعيين دامنه شمول  -

 تسري آن به اعضاي هيات علمي ایثارگر

 اقر سيدنژادآقاي دکتر سيد ب کبر سنمجوز  -

)مو وع مصوبه  چهارم جلسه  دستورالعمل ساماندهي قراردادهاي نيروهاي غير رسمي شاغل در دانشگاه  2اصالح تبصره ذیل ماده  -

 (هيأت امناء ۷/۶/۹۶مورخ 

 به  اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه ایثارگريهاي ایثارگري و پرداخت فوق العاده اعطاي پایه -

در خصوص استفاده از اعضاي غيرهيات  ۳۱/۴/۹2ورتجلسه پنجمين نشست از دوره پنجم هيأت امناء مورخ ص ۱۶اصالح مصوبه  -

 آیين نامه مالي و معامالتي ۷علمي قراردادي براي تصدي مشاغل مو وع ماده 

 آیين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي  ۷۹آهویي ازمزایاي ماده آقاي دکترمهديبرخورداري  -

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

 هيأت امناء(

 هيأت علمي پيماني پردیس فارابي به معاونت حقوقي نهاد ریاست جمهوريآقاي دکتر عبدا... رجبي عضومأموریت  -

 


