
 ء دانشگاه تهران:مصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 بعد از پيروزي انقالب اسالمي
 ( موارد تفويض اختيار شده )

 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 

 

 :15/4/1370جلسه  ـ1

 ـ تصویب آیين نامه داخلي هيأت امنا 

 ـ تعيين اعضاي کميسيون خاص  

 ـ ارجاع پيشنهادهاي واگذاري زمين و ساختمان به کميسيون خاص 

 ـ ارجاع بررسي امور مالي و معامالتي دانشگاهها به کميسيون خاص 

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

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

 

 :2/11/1370ـ جلسه 2

  

 بدون حقوق مازاد بر سه سال اعضاي هيأت علمي به هيأت رئيسه دانشگاهـ تفویض اختيار موافقت با مرخصي  

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

 به کميسيون خاص 1371سال ـ تفویض اختيار تصویب بودجه  

 به کميسيون خاص 1370ـ تفویض اختيار اصالح بودجه سال  

 ـ تغيير نام کميسيون خاص به کميسيون دائمي 

 :28/۹/1371ـ جلسه 4

 به کميسيون دائمي 1372ال ـ تفویض اختيار تصویب بودجه س 

 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 

  

 :14/4/1372ـ جلسه  5

 به کميسيون دائمي 1373ـ تفویض اختيار تصویب بودجه سال  

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

 ه به شوراي هماهنگي هيأت هاي امناـ تفویض اختيار افزایش شهریه هاي دانشجویان دوره شبان 

 :۶/10/1373ـ جلسه 7

   

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

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



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

 

  :1/5/1374ـ جلسه  8

 ـ آیين نامه داخلي هيأت امنا 

 ـ دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت کميسيون دائمي هيأت امنا 

 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  

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

 ننموده اند

  :14/11/1374ـ جلسه ۹

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

 هاي نگهداري و تعميرات 

 :24/11/1375ـ جلسه 11

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

  

 :7/3/1377 ـ جلسه13

  

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

 به مصارف غير جاري

 هيأت امنا 2/4/1375مصوبات جلسه  6و  5ـ اصالح بندهاي 

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

 فيزیکي دانشگاه

 ـ اصالح ترکيب اعضاي کميسيون دائمي

 :10/10/1377ـ جلسه 14

 به کميسيون دائمي 1378ـ تفویض اختيار تصویب بودجه تفصيلي سال  

 تفویض اختيار به هيأت رئيسه براي فروش قسمتي از اراضي مؤسسه ژئوفيزیک به شهرداري تهران ـ

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

 داده پردازي یا هر گونه امکان دیگري جهت توسعه فيزیکي دانشگاه

 تغيير تاریخ ترفيع اعضاي هيأت علمي به شوراي هماهنگي هيأت هاي امناـ ارجاع 

ـ ارجاع برقراري فوق العاده سختي شرایط محيط کار اعضاي هيأت علمي بخش آناتومي دانشکده دامپزشکي به شـوراي همـاهنگي 

 هيأتهاي امنا

 ناـ ارجاع افزایش سقف معامالت متوسط به شوراي هماهنگي هيأت هاي ام

 

 :1/10/1378ـ جلسه 15

 ـ تعيين ترکيب اعضاي کميسيون دائمي 

 ـ تفویض اختيار موافقت با مرخصي بدون حقوق اعضاي هيأت علمي به رئيس دانشگاه 

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



سال و تفـویض اختيـار تصـميم گيـري بـه  4ت تحصيلي و بورس داخل براي مدت مازاد بر تمدید مأموری هـ اصالح مصوبه راجع ب

 هيأت رئيسه

 

 :2/12/137۹ـ جلسه 17

  

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

  

 :11/11/1380ـ جلسه 18

 ـ تعيين مواردي به عنوان دستور کار کميسيون دائمي 

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

  

 :22/4/1381ـ جلسه 1۹

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

 :13/5/1382ـ جلسه 20

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

 :28/7/1382ـ جلسه 21

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

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

 کميسيون دائمي

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

 عضویت شهردار تهران در هيأت امنا -

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

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

 

 :1۶/12/1382سه ـ جل22

 1383ـ تفویض اختيار به کميسيون دائمي در خصوص بودجه سال 

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

 ا ابقاي ساختمان هاي خریداري شده در چارچوب طرح ساماندهي دانشگاه به هيأت رئيسه تخریب یتفویض اختيار ـ 

 :2/4/1383ـ جلسه 23

 ـ آیين نامه داخلي هيأت امنا 

 

 :2۶/12/1383لسه ج ـ27

  

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

 صرفاً با تشخيص رئيس دانشگاه هزینه شده است. 

 به شوراي دانشگاهانان ورزشي عضو هيأت علمي مـ تفویض اختيار تعيين امتيازات قهر 

 

 



 :32/۶/4138جلسه  ـ۹2

 

 18/3/1384مصوبات هفتمين جلسه مورر  15ـ الحاق یک تبصره به بند  

 :20/10/1384ـ جلسه 30

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

 :17/۹/۶138جلسه  ـ38

 

همان  3و تغيير بند  2 ،1هيأت امناي دانشگاه تهران به بندهاي  23/10/1383از دستور پنجم مصوبة مورر  3از بند  2ـ تسري تبصرة 

 مصوبه

 

 :23/4/1388ـ جلسه 44

 

 يأت رئيسه در مورد افزایش ساالنه گروه هاي آموزشي در هيأت امناءـ طرح مصوبات ه

 24/6/1386از تاریخ  11/4/1387ـ اجراي مصوبات هفتم، هشتم و نهم مورر 

 

 :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

 مکرر 38تصویب و تنفيذ مجدد ماده اصالح،  -

 


