
 



 

 ها و موسسات آموزش عالی امنای دانشگاه نفره جایگزین هیات های  ۳مصوبات هیات  فهرست کامل

9۳۳۱- 9۳31 

 

 53/95/9۳۳۱ لسهج -۳۱

 اصالح ضوابط مربوط به انتخاب مربی آموزشیاران (۱

 درخواست دانشگاه تهران برای موافقت با مرخصی بدون حقوق آقای دکتر محمدتقی رضائی حریری (۲

 درخواست دانشگاه تهران برای موافقت با مرخصی بدون حقوق آقای سیمون آبوازیان (۳

 9۳۳۱ /4/95 لسهج -۳۳

 افزایش فوق العاده شغل)فوق العاده مخصوص( اعضای هیات علمی پیمانی (۱

 حق الزحمه دستیاران  رشته های دامپزشکیافزایش ( ۲

 درخواست دانشگاه صنعتی شریف برای ارتقاء افتخاری آقای دکتر گریگور ترپوگوسیان به مرتبه استادی (۳

 درخواست دانشگاه تهران برای موافقت با مرخصی بدون حقوق خانم فاطمه مقدم (4

 بیت مربیان لیسانس نقشه برداری در مرتبه مربیتثدفتر هیات های امناء در مورد موافقت با  درخواست  (۵

 درخواست دانشگاه شیراز برای موافقت با مرخصی بدون حقوق آقای محمد هادی قطعی  (۶

 درخواست دانشگاه شهید بهشتی برای موافقت با مرخصی بدون حقوق آقای حسین وکیلیان (۷

 وق آقای حمزه روستائیدرخواست دانشگاه پیام نور برای موافقت با مرخصی بدون حق (۸

 پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد آئین نامه پرداخت حق الزحمه به اساتید درس کارآموزی( 9

پیشنهاد دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران( در مورد اصالح واحد معادل دروس کارگاهی  (۱۱

 پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی و هنر و کارگاههای فنی و

ئین نامه استخدامی هیات اصالحی آ ۳۱تبصره به ماده  ۲تعیین واحد موظف تحقیق اعضای هیات علمی پژوهشی و افزایش  (۱۱

 علمی دانشگاه تهران

 اصالحی آئین نامه استخدامی هیات علمی 9اصالح ماده  (۱۲

 ی هیات علمیاافزایش حق حضور در جلسه اعض (۱۳

مربی گروه زبان دانشکده  نامه دفتر نظارت و سنجش آموزش در مورد نحوه پر کردن فاصله خدمتی آقای محمد شاه طهماسبی (۱4

 ادبیات دانشگاه تبریز

مربی )درخواست دانشگاه بوعلی سینا در مورد تغییر وضعیت استخدامی آقای جعفر نادری فرد از کارشناسی به عضو هیات علمی (۱۵

 آموزشیار(

درخواست دانشگاه بوعلی سینا در مورد تغییر وضعیت استخدامی آقای محمدحسین منصور از کارشناسی به عضو هیات  (۱۶

 )مربی آموزشیار(علمی

 9۳/3/9۳۳۱ لسهج -۳1

 اصالح آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران (۱

 درخواست دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد مرخصی بدون حقوق خانم شهناز بمانیان (۲

 درخواست دانشگاه تهران در مورد مرخصی بدون حقوق آقای هوشنگ سبحانی (۳

 هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی پیشنهاد ارتقاء مرتبه آقای دکتر فرامرز رفیع پور عضو (4

 ارزشیابی سوابق علمی آقای حسین حاج فرج اله دباغ پژوهشیار موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (۵

 پیشنهاد دفتر نظارت و سنجش آموزش در مورد اخذ مجوز استخدام خانم زهرا مصطفوی در دانشگاه تهران (۶



 



 

 مرتبه داوطلبان ورود به خدمت هیات علمی دارای مدرک تحصیلی معادل تعیین (۷

 در دانشگاه صنعتی شریف بحیرنیا درخواست مجوز استخدام آقای میرمنصور  (۸

 افزایش میزان حق حضور در جلسه اعضای هیات علمی (9

  ۲۸ماده  ۶تبصره  حقاقی و اصالحقانون استخدامی کشوری از مرخصی است ۳۲نحوه استفاده مقامات موضوع تبصره ماده  (۱۱

 اه تهرانآئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگ

 تعیین تعداد ترفیعات تشویقی عضو هیات علمی (۱۱

آئین نامه  44درخواست دانشگاه تهران مبنی بر اینکه آیا مشاور فرهنگی ریاست جمهوری جزء مشاغل سیاسی موضوع  ماده  (۱۲

 استخدامی هیات علمی دانشگاه می باشد یا خیر

هشهای علمی و صنعتی ایران در مورد تطبیق وضع اعضای هیات علمی پژوهشی آن سازمان با مقررات ودرخواست سازمان پژ (۱۳

 هیات علمی دانشگاه تهراناعضای  آئین نامه استخدامی 

 درصد حقوق اعضای هیات علمی پیمانی مشمول طرح سربازی ۵مبنی بر عدم افزایش و ششم هیات  بررسی مصوبه جلسه سی (۱4

 آناندر دوره ضرورت 

 ت علمی آن دانشگاهانامه دانشگاه صنعتی شریف در مورد تعیین اعضاء هیات مدیره و صاحبان امضاء مجاز موسسه انتشار (۱۵

نامه دانشگاه علم و صنعت ایران در مورد استعالم میزان مرخصی استحقاقی اعضای هیات علمی که از بورس ترددی استفاده   (۱۶

  می کنند.

 مجدد آقای سید حسن عبدی اسکوئی در دانشگاه الزهراءدام خمجوز است (۱۷

 استادیار آن دانشگاه اصل برای آقای دکتر عبدالحسین دلیمی 4ه دانشگاه تربیت مدرس در مورد احتساب پایه نام (۱۸

 نامه دانشگاه سیستان و بلوچستان در مورد تبدیل وضع اقای محمد کهنموئی از کارشناسی به مربی آموزشیاری (۱9

خذ مجوزهای قانونی مربوطه به صورت پیمانی در دانشگاهها مشغول اکه با ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی اتباع خارجی  (۲۱

 خدمت هستند.

 سالگی ۷۱هیات علمی بعد از سن ی ته شدن اعضاسبازنش (۲۱

 دانشگاه و موسسه آموزش عالی ۱۲گزارش خالصه وضعیت کمک های بالعوض دریافتی توسط  (۲۲

 5۳/91/9۳۳۳جلسه  -۳۳

 یشنهاد افزایش ضریب حق التدریسپ (۱

 فویض اختیار به هیات امناء موسسه کار و تامین اجتماعیت (۲

یشنهاد تعیین تاریخ اجرای مصوبه سی و پنجمین جلسه هیات در خصوص افزایش حق الزحمه اعضای هیات علمی پیمانی و پ (۳

 شمول آن به مشمولین خدمت وظیفه عمومی

 پیشنهاد اجرای آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن( 4

آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران و پرداخت فوق العاده جذب به اعضای هیات  ۶پیوست شماره  ۳صالح ماده ا (۵

 ماموریت های تحصیلی در حین علمی شهرستان ها

 دانشگاه تهران در مورد ارتقاء مرتبه آقای سید ضیاء الدین دهشیرییشنهاد پ (۶

 ارتقاء مرتبه آقای مهدی مشکوه الدینی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد( ۷

 ارتقاء مرتبه آقای بابا عوض کوچکی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد( ۸

 ستان و بلوچستانارتقاء مرتبه آقای مرتضی سنجرانی پور مربی آموزشیار دانشگاه سی( 9

 نامه دفتر نظارت و سنجش آموزش در مورد استخدام آقای ابراهیم فیوضات( ۱۱

 در خصوص استخدام مربی آموزشیاران و ایجاد تسهیالت در جهت استخدام آن ها( ۱۱



 



 

 ماه ۶نهضت به مدت  محمد صادق اصفهان در مورد موافقت با مرخصی بدون حقوق آقای صنعتی  نامه دانشگاه( ۱۲

 مرخصی بدون حقوق آقای عباس بازرگان هرندی دانشیار مرکز سیاست علمی و پژوهشی( ۱۳

 ش استادیار دانشگاه تهرانیک تمدید مرخصی بدون حقوق خانم پریچهر به( ۱4

 )باختران( عضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاهپرداخت فوق العاده جذب ا( ۱۵

 دانشگاه شیرازدانشکده دامپزشکی  ی عضو هیات علمی محقوق مربیان رس( ۱۶

 نامه دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص چگونگی احتساب سوابق تحصیلی بورسیه ها جزو سوابق خدمتی( ۱۷

 به اعضای ه های جنگ شرکت نموده اندهپیشنهاد در خصوص شمول حق ماموریت و ترفیعات تشویقی کارمندانی که در جب( ۱۸

 هیات علمی

 انشگاه تهران در خصوص پرداخت کمک هزینه مسکن اعضای هیات علمیپیشنهاد د( ۱9

 نگیمناطق ج پیشنهاد دانشگاه سیستان و بلوچستان در مورد شمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و( ۲۱

 آن دانشگاهاصفهان در خصوص بیالن هزینه های انجام شده از محل وجوه اهدایی صنعتی نامه دانشگاه ( ۲۱

 منتخب هیات جلسات کمیته اداریگزارش ( ۲۲

 ۳1/۱/9۳۳1لسه ج - ۳3

 گزارش دفتر هیات های امناء و هیات ممیزه مرکزی در خصوص افزایش ضریب حق التدریس( ۱

ریب ض در خصوص اصالح واحد معادل دروس کارگاهی و اعمالدانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر  پیشنهاد ( ۲

 برای محاسبه واحد معادل دروس مزبور ۳۳/۱

 اصالح سقفهای تعیین شده برای واحد معادل پروژه، پایان نامه و رسالهوزارت فرهنگ و آموزش عالی در خصوص  پیشنهاد( ۳

 مدرسین حق التدریسی پیشنهاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص میزان حق التدریس( 4

 نقل مکان اعضای هیات علمی شاهرود در مورد نحوه برقراری و پرداخت هزینه سفر وپیشنهاد مجتمع آموزش عالی ( ۵

 نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مورد اختصاص امکانات و تسهیالت بیشتر به دانشگاه شهید چمران اهواز( ۶

 پیوسته و غیر پیوستهاختالف موجود بین حقوق اعضای هیات علمی  پیمانی با درجه فوق لیسانس ( ۷

 نفره ۳مستثنی نمودن مربیان لیسانس تربیت بدنی از شمول بخشنامه پانزدهمین جلسه هیات ( ۸

 تعیین شرایط ویژه جهت ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی گروه معماری و هنر( 9

 نامه دانشگاه رازی در خصوص افزایش فوق العاده جذب اعضای هیات علمی آن دانشگاه( ۱۱

 مد جواد ساالری عضو هیات علمی آن دانشگاهحپیشنهاد دانشگاه علم و صنعت ایران در مورد احتساب ترفیعات آقای م( ۱۱

 آئین نامه استخدامی هیات علمی ۶پیوست  ۳پیشنهاد دانشگاه تهران در خصوص کاهش مدت زمان مندرج در ماده ( ۱۲

 پرداخت حق کشیک و آنکال به دستیاران دانشکده های پزشکیپیشنهاد دانشگاه تهران در مورد صدور مجوز برای ( ۱۳

 پرداخت حق الزحمه دستیاران رشته های علوم پایه دامپزشکی( ۱4

 پیشنهاد دانشگاه تربیت مدرس در مورد امکان پرداخت حق الزحمه دستیاران علوم پایه پزشکی آن دانشگاه( ۱۵

 صی استحقاقی اعضای هیات علمی پیمانینامه دانشگاه تربیت معلم در مورد بازخرید مرخ( ۱۶

 دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد یکسان نمودن مرخصی استحقاقی اعضای هیات علمی پیمانی و رسمیپیشنهاد ( ۱۷

 مدت تحصیل بورسیه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی در خصوص احتساب( ۱۸

 وق اعضای هیات علمی پیمانیپیشنهاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد افزایش حق( ۱9

 پیشنهاد دانشگاه سیستان و بلوچستان در مورد اختصاص امکانات رفاهی بیشتر به اعضای هیات علمی آن دانشگاه( ۲۱

 شاغلین در بخش تشریح دانشکده های دامپزشکی  فوق العاده سختی کار( ۲۱

 هفته ۱۷هفته به جای  ۱9میزان ه تحصیلی بورد احتساب نیمسال میشنهاد دانشگاه علم و صنعت ایران در ( ۲۲



 



 

 حق الزحمه کارآموزی به استناد درس کارآموزی پرداخت  نامه نیتصویب آئ( ۲۳

نامه دبیر شورای آموزش دامپزشکی و تخصصی در مورد مغایرت های موجود بین مصوبات این شورا با اداره کل بورسها و هیات ( ۲4

 دستیاران و نحوه اجرای مقررات مذکوراز نظر پرداخت حقوق و مزایای 

۳4- 91/۱/9۳۳۳ 

پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد استخدام رسمی افرادی که بر اساس  آئین نامه ارزشیابی صالحیت علمی خبرگان بدون مدرک ( ۱

 سال می باشد. 4۵دانشگاهی به استخدام درمی آیند و سن آنها متجاوز از 

 التالیف و حق التدریس موسسه کار و تامین اجتماعی افزایش نرخ حق الترجمه، حق( ۲

 مزایا و ترفیعات و سایر مسائل استخدامی اعضای هیات علمی پیمانی و قراردادی وضعیت حقوق و( ۳

 پژوهشی قسمت سوم آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی ۱۱افزایش یک تبصره به ماده ( 4

 نامه ارتقاء اعضای هیات علمیآئین   ۵و شماره  ۳اصالح جداول شماره ( ۵

 آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی ۵جدول شماره  ۲-۱۳اصالح امتیاز ردیف ( ۶

 ممیزه مرکزی در خصوص بررسی پرونده های اعضای هیات علمی جهت ارتقاء اجازه به هیات های ممیزه و هیات ( ۷

 مربوط به ارتقاء مربیان نامه دانشگاه عالمه طباطبائی در مورد تجدید نظر در ضوابط( ۸

 اصالح آئین نامه حق التدریس با توجه به قانون استفاده از خدمات خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی( 9

 آئین نامه استفاده از کار دانشجویی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی( ۱۱

 پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد کار دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ( ۱۱

 پیشنهاد دانشگاه رازی در مورد افزایش فوق العاده جذب اعضای هیات علمی آن دانشگاه( ۱۲

 تعیین حق الزحمه دستیاری دانشجویان دانشکده های دامپزشکی( ۱۳

 مورد حقوق انترنی دانشجویان دانشکده های دامپزشکیپیشنهاد شورای آموزش دامپزشکی و تخصصی در ( ۱4

 مصوبه بیست و یکمین جلسه هیات ۲وضعیت استخدامی مربیان لیسانس تربیت بدنی موضوع بند ( ۱۵

 پیش بینی تسهیالت برای اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان( ۱۶

 جذب اعضای هیات علمی دانشگاه درباجگاهنامه دانشگاه شیراز در مورد افزایش میزان فوق العاده ( ۱۷

 انتخاب نمونه آرم طراحی شده برای دانشگاه عالمه طباطبائی( ۱۸

 هیات گزارش صورتجلسات کمیته اداری( ۱9

۳۳- 93/5/9۳۳۳ 

 اصالحات آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی( ۱

 معادل آموزشیواحدهای آئین نامه نحوه محاسبه ( ۲

 آموزش و پرورش به دانشگاه مازندرانوزارت انتقال تعهد خدمت خانم طوبی ناری دماوندی از ( ۳

 پیش بینی و تصویب ضوابط مربوط به مربی آموزشیاران( 4

 پیشنهاد دانشگاه ارومیه در مورد تمدید مرخصی بدون حقوق آقای دکتر عباس صیامی( ۵

 مورد تمدید مرخصی بدون حقوق آقای دکتر هوشنگ سبحانیپیشنهاد دانشگاه تهران در ( ۶

 پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد تمدید مرخصی بدون حقوق آقای منوچهر نمیرانیان( ۷

 ری تدریس به آنانااستخدام دانشجویان دوره دکتری و واگذ( ۸

 تعیین حق الزحمه دوره انترنی دانشجویان دانشکده های دامپزشکی( 9

 ء هیات علمیق حضور در جلسه اعضاحدانشگاه تهران در مورد ترمیم میزان  پیشنهاد( ۱۱

 پیشنهاد دانشگاه صنعتی شریف درباره ادامه تحصیل مربیان لیسانس آن دانشگاه( ۱۱



 



 

 بلوچستان در مورد افزایش حقوق اعضای هیات علمی آن دانشگاه در چابهار پیشنهاد دانشگاه سیستان و( ۱۲

 ٪۲۱و پرداخت معادل  ویژه به اعضای هیات علمی بخش آناتومی دامپزشکی و سایر کارکنان بخش مزبورتخصیص امتیازات ( ۱۳

 حقوق و مزایای ماهانه تحت عنوان فوق العاده صعوبت شغل

 منتخب هیات گزارش جلسات کمیته اداری( ۱4

۳5- 5۱/3/9۳۳3 

 آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل( ۱

 التدریس در مقاطع مختلف تحصیلی تعیین ضریب پرداخت حق( ۲

عضای هیات علمی برای کارشناسان آموزشی آن اپیشنهاد دانشگاه علم و صنعت ایران در مورد پیش بینی امتیازاتی مشابه ( ۳

 دانشگاه

کز از پیشنهاد مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو در مورد درخواست موافقت با استفاده کارشناسان پژوهشی آن مر( 4

 مصوبه مربوط به مربی آموزشیاران

 رغ التحصیالن مدرسه تربیت مدرساپیش بینی امتیازات استخدامی برای ف( ۵

 مرخصی بدون حقوق آقای حمید روحانی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان( ۶

 دانشگاه شهید چمران اهواز مرخصی بدون حقوق آقای عزیز آصفی مربی بورسیه( ۷

 پیشنهاد دانشگاه صنعتی شریف در مورد پرداخت فوق العاده مدیریت آقای دکتر علی اصغر میرعارفی( ۸

آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص ذخیره و بازخرید مرخصی اصالحی   ۲۸ماده  ۳اصالح تبصره ( 9

 استحقاقی اعضای هیات علمی

ر مورد موافقت با شمول یک پایه ترفیع تشویقی برای اعضای هیات علمی مامور در پیشنهاد مجتمع آموزش عالی بیرجند د( ۱۱

 آن مجتمع

 تعیین تعداد ساعات موظف تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه ها( ۱۱

 آن دانشگاه ۶۱نامه دانشگاه صنعتی شریف در مورد قراردادهای حق التدریس سال ( ۱۲

 هیات گزارش صورتجلسات کمیته اداری منتخب( ۱۳

 هیات گزارش صورتجلسه کمیته مالی منتخب( ۱4

۳9- 9۱/95/9۳۳4 

 ی دکتر محمد مهدی بورگل انامه دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه با ترفیعات آق( ۱

آیین نامه  ۲ماده  ۲در مورد ضوابط خدمت نیمه وقت بانوان عضو هیات علمی موضوع تبصره  دفتر هیاتهای امناء  گزارش( ۲

 استخدامی هیات علمی برای مرتبه های یک و دو

پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد درخواست مجوز استخدام رسمی آزمایشی آقای مهندس محمدحسین مظفری بعنوان مربی ( ۳

 دانشکده هنرهای زیبا

 ست مجوز استخدام آقای دکتر رحیم نانی  به عنوان عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرودرخوا( 4

 ظر دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در مورد شناسائی فارغ التحصیالن رشته های دبیری دانشگاه هایناعالم ( ۵

 غیر تربیت معلم در حکم فارغ التحصیالن دانشگاه تربیت معلم

 مجوز پرداخت کمک هزینه تحصیلی و مسکن به دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و تعیین میزان آن( ۶

 پیشنهاد مدرسه تربیت مدرس در مورد افزایش حق التدریس اساتید حق التدریسی آن مدرسه( ۷

ه تربیت معلم در مورد درخواست مجوز پرداخت فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیالت زندگی پیشنهاد دانشگا( ۸

 و جذب به اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج



 



 

مرحوم  آن دانشگاه به ورثه ۶4ریال از محل بودجه اختصاصی سال  ۱۱۱/۵۱۱نامه دانشگاه شهید بهشتی در مورد پرداخت مبلغ ( 9

 دکتر فرشید ملکی

 آن دانشگاه ۱۳۶۳پیشنهاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در مورد اصالحیه بودجه اختصاصی سال ( ۱۱

 گزارش صورتجلسات کمیته مالی هیات( ۱۱

 هدرخواست آقای دکتر عبداالمیر خلیلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد اعتراض به رای صادره وتعیین مرتب( ۱۲

 ایشان بعنوان دانشیار

 آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران 4۱تلفنگرام دانشگاه فردوسی مشهد در مورد آئین نامه اجرایی ماده ( ۱۳

 نامه دانشکده پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد ترفیع مربی دستیاران ( ۱4

 گزارش صورتجلسات کمیته اداری منتخب هیات( ۱۵

 آزمایشگاهی، کارگاهی، کارورزی و پروژه و... برای پرداخت حق التدریسآئین نامه معادل سازی واحدهای ( ۱۶

 نامه وزارت برنامه و بودجه در مورد احتساب سنوات خدمت آقای حبیب ا... امین فرد بابت استفاده از بورس تحصیلی( ۱۷

یار به روسای دانشگاهها در رابطه با موافقت با مرخصی بدون حقوق پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد تفویض اخت( ۱۸

 اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی

۳1- 9۳/91/9۳۳4 

 انسلیس یکمین جلسه هیات درباره تبدیل وضع کارشناسان تربیت بدنی لیسانسه به مربی مصوبه بیست و ۲لغو بند ( ۱

مقدار سابقه خدمت  جلسه هیات درباره مربی آموزشیاران و تعیین نهمین مندرج در مصوبه بیست و "تبحر"تفسیر کلمه ( ۲

اهی و نیز تعیین رشته های آموزشی دانشگ نس به مربی آموزشیارتبدیل وضع کارشناسان آموزشی لیسا پژوهشی الزم برای آموزشی و

 آن رشته ها تبدیل وضع مجاز می باشد که از

آن با آئین نامه استخدامی هیات علمی برای مرتبه های یک و دو و مصوبه مربوط )سابق( و مغایرت  نامه ستاد انقالب فرهنگی( ۳

 به مربی آموزشیاران

آئین نامه ارتقاء  ۲ماده  ۲-۷و  ۲-4نیرو در مورد حذف تبصره های بندهای  پیشنهاد مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و( 4

 اعضای هیات علمی

یائی در بلوچستان در مورد آقای محمد کهنموئی کارشناس آموزشی دانشکده دریانوردی و علومپیشنهاد دانشگاه سیستان و ( ۵

 جهت تبدیل وضع به مربی آموزشیار دانشگاه مزبور

 )مرد( و امتیازات متعلقه به آنان چگونگی خدمت نیمه وقت اعضای هیات علمی( ۶

ل خدمت تمام وقت از نظر تعیین پایه استحقاقی و نیز اس نیمه وقت آعضای هیات علمی معادل یک سال خدمت ۲احتساب هر ( ۷

 همطرازی آنان در هنگام بازنشستگی

 تعیین مقرراتی برای پرداخت حقوق و فوق العاده مخصوص و ضوابط استخدام هیات علمی پیمانی دانشگاهها و آموزش عالی و( ۸

 بعضی مغایرت های موجود در مقررات مذکور

 را و دانشگاه عالمه طباطبائی در مورد مربیان لیسانس دانشگاههای مزبورپیشنهاد دانشگاه الزه( 9

ق حاست مجوز در مورد درخو (نوشهر)و مرکز آموزش عالی علوم دریائی  (قزوین)پیشنهاد مجتمع آموزش عالی دهخدا ( ۱۱

 به مدرسین حق التدریسی موسسات مزبور برابر حق التدریس هر ساعت التدریس به میزان دو

نان آ دالیلی صالحیت تدریس ندارند و یا بهه نامه دانشگاه تبریز در مورد عدم پرداخت فوق العاده مخصوص به افرادی که ب( ۱۱

 کار آموزشی ارجاع نشده است

 ئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل برای پرداخت حق التدریس در دروس علمی و کارورزی و کارآموزیآ( ۱۲

 یته مالی هیاتگزارش صورتجلسات کم( ۱۳



 



 

 آن دانشگاه ۱۳۵۶و  ۱۳۵۵ل های در مورد اصالح بودجه سا (مشهد  )وسیپیشنهاد دانشگاه فرد( ۱4

آن دانشگاه برای  ۶4بودجه عواید اختصاصی سال  ۳پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد درخواست تخصیص مبلغی در ماده ( ۱۵

 برگزاری سمینار بین المللی بیماری های کودکان

آن دانشگاه برای پرداخت حق  ۶4میلیون ریال از عواید اختصاصی سال  ۱۵تهران در مورد تخصیص مبلغ  پیشنهاد دانشگاه( ۱۶

 صعوبت کار به کارکنان بیمارستان روزبه

 هیات منتخب گزارش صورتجلسات کمیته اداری( ۱۷

بیرجند، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم توان  یزد، مجتمع آموزش عالی ارائه نمونه آرم های دانشکده پزشکی شهید صدوقی( ۱۸

 قزوین و دانشگاه شیراز بخشی، مجتمع اموزش عالی دهخدا

آئین نامه ارتقاء اعضاء هیات  ۵-۳نجمین جلسه هیات ممیزه مرکزی در مورد افزایش یک تبصره به بند( پیشنهاد شصت و پ۱9

 علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی

نظر در مورد پرونده آقای سید محمود سیادت عضو هیات علمی  نامه وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد رسیدگی و اعالم( ۲۱

 )سابق( ادغامی در دانشگاه تربیت معلم مجتمع دانشگاهی علوم

5۱- 5۱/۳/9۳۳4 

 دانشگاه گیالننامه وزارت آموزش و پرورش در مورد انتقال تعهد خدمت آقای علی گلچین به ( ۱

آیین نامه خدمات انتفاعی  ۷ماده  9و بند  4بند ه ماده  "و"پیشنهاد بیمارستان مرکز پزشکی ایران در مورد اصالح ردیف ( ۲

 پزشکی

 پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد پذیرش انصراف از تحصیل و عدم دریافت هزینه های تحصیلی متعلقه( ۳

 هران در مورد تعیین میزان حق حضور در جلسه اعضای هیات علمیپیشنهاد دانشگاه ت( 4

 خدمت اعضای هیات علمی با مدرک لیسانسه گزارش دفتر هیات های امناء در مورد ضوابط ورود ب( ۵

 نامه دانشگاه تهران در مورد درخواست افزایش حق الزحمه آنکال متخصصین جراحی چشم( ۶

 طب اعضای هیات علمیمرد حق محرومیت از نامه دانشگاه فردوسی مشهد در مو( ۷

 اعضای هیات علمیمیزان فوق العاده مدیریت  گزارش دفتر هیات های امناء و هیات های ممیزه مرکزی در مورد( ۸

گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد صندوق های پس انداز، بازنشستگی و بیمه دانشگاهها و موسسات ( 9

 آموزش عالی 

 پیشنهاد مربوط به حق الزحمه انترنی دانشجویان دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی( ۱۱

 د موقت نفر کارگر روزمز ۲۱۱نامه دانشگاه تهران در مورد استخدام ( ۱۱

 گزارش صورتجلسات کمیته مالی منتخب هیات( ۱۲

 گزارش صورتجلسات کمیته اداری منتخب هیات( ۱۳

5۳- 5۱/99/9۳۳۳ 

که به امر آموزش  نامه مشاور و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در مورد پرستاران شاغل در مدارس عالی پرستاری( ۱

 اشتغال دارند

چمران اهواز و فردوسی مشهد در مورد تغییر وضعیت کارشناسان آموزشی لیسانسیه رشته فیزیوتراپی نامه دانشگاه تهران، شهید ( ۲

 و شنوائی سنجی به هیات علمی

نفری متخصصین رشته تربیت بدنی در مورد تغییر وضعیت کارشناسان تربیت بدنی  ۳نظر تخصصی و تصمیم متخده کمیته ( ۳

 دارای لیسانس غیر تربیت بدنی 



 



 

دانشگاه مازندران در مورد درخواست یک پایه ترفیع اضافی برای مرحوم مجید نیرومند بهرام نیا استادیار پایه هفت دانشکده  نامه( 4

 منابع طبیعی آن دانشگاه

 و صورتجلسه کمیته اداری  منتخب هیات در مورد مراکز آموزشی آن دانشگاهنامه دانشگاه صنعتی شریف ( ۵

چمران اهواز در مورد نحوه احتساب و اعطاء ترفیع به آن دسته از اعضای هیات علمی که محکوم به کسر نامه دانشگاه شهید ( ۶

 حقوق و مزایا شده اند

 اصالحات ضروری آئین نامه حق التدریس( ۷

 صورتجلسه کمیته مالی منتخب هیات در مورد درخواست پرداخت حق کشیک و آنکال پزشکان و دستیاران دانشگاه تبریز( ۸

 ۲4/۱۱/۱۳۶۳تایید صورتجلسه کمیته مالی منتخب هیات مورخ ( 9

 مدت یکساله نفر عوامل خدماتی روزمزد ب ۲۱۱نامه دانشگاه تهران در مورد بکارگیری ( ۱۱

 نامه دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد درخواست انتقال تعهد خدمت خانم پروین رمضانی از وزارت آموزش و پرورش( ۱۱

 دانشگاه صنعتی شریف در مورد وضعیت استخدامی آقای دکتر جواد مجتهدی  پیشنهاد( ۱۲

کار در مورد تائید انتصاب آقای سید غالمرضا جاللی نائینی به سمت سرپرست بهداشت و فاظت حتلفنگرام مدرسه عالی ( ۱۳

 مدرسه عالی مذکور

وق وظیفه برای وارث مرحوم صادق نظری تکنسین آن نامه دانشگاه بوعلی سینا همدان در مورد درخواست مجوز برقراری حق( ۱4

 دانشگاه

51- 53/91/9۳۳۳ 

 اصالح آئین نامه خدمات انتفاعی پزشکی و حرف وابسته ویژه اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاهها( ۱

با ایام مرخصی نامه مجتمع دانشگاهی ادبیات وعلوم انسانی در مورد زمان مرخصی استعالجی و زایمان و همزمان شدن آن ( ۲

 قاقی تابستانی عضو هیات علمی و امکان ذخیره مرخصی استحقاقیحاست

 نامه دانشگاه تهران در مورد درخواست موافقت با بازخرید حداقل یک ماه از مرخصی استحقاقی متخصصین بیهوشی  آن دانشگاه( ۳

علمی متخصص بخش زنان و مامائی دانشکده پزشکی هیات ی نامه دانشگاه تهران در مورد درخواست موافقت با استفاده اعضا( 4

 عالوه بر حق الزحمه معمولی کشیک آن دانشگاه از حق کشیک و آنکال

ستاد انقالب فرهنگی سابق( در مورد تعیین ضریب خاص برای حق التدریس اساتیدی پیشنهاد شورای عالی انقالب فرهنگی )( ۵

 عمومی دانشگاهها اعزام می شوند که از طرف کمیته فرهنگ اسالمی ستاد برای دروس

 موافقت با استخدام آقای دکتر فرخ صفوی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه تهران( ۶

 موافقت با پرداخت فوق العاده مدیریت آقای دکتر احمد مجتهد  قائم مقام رئیس مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی( ۷

 تمدید مرخصی بدون حقوق آقای دکتر حمید روحانینامه دانشگاه بوعلی سینا در مورد ( ۸

 نامه دانشگاه تهران در مورد درخواست تبدیل وضعیت آقای ابراهیم آقا رفیعی از کارشناس به مربی( 9

 درصد عواید اختصاصی  بیمارستانهای آموزشی آن دانشگاه ۵۱نامه دانشگاه فردوسی مشهد در مورد درخواست استفاده از ( ۱۱

انشگاه فردوسی مشهد در مورد درخواست مجوز جهت پرداخت حق الزحمه پزشکان عمومی و دستیاران دانشکده پزشکی نامه د( ۱۱

 آن دانشگاه

نامه وزارت امور اقتصادی و دارائی در مورد اشکال و ایرادات غیر قابل رفع گزارش حسابرسی مدرسه عالی ترجمه سابق ادغامی ( ۱۲

 وم انسانیدر مجتمع دانشگاهی ادبیات و عل

 نامه دانشگاه شیراز در مورد آرم جدید آن دانشگاه( ۱۳

 کمیته مالی منتخب هیات ۲4/9/۱۳۶۳صورتجلسه مورخ  گزارش( ۱4

 ۱۸/4/۱۳۶۳صورتجلسه کمیته مالی منتخب هیات مورخ  ۳و  ۲طرح مجدد بندهای ( ۱۵



 



 

 هیاتکمیته اداری منتخب  ۶۳گزارش صورتجلسات آذر و دی ماه سال ( ۱۶

پیشنهاد شصتمین جلسه هیات ممیزه مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مورد اشکاالت آئین نامه ارتقاء اعضاء ( ۱۷

نظور مه نفر عضو از هر یک از کمیته های تخصصی هیات ممیزه مرکزی ب و تشکیل کمیته ای متشکل از حداقل یک هیات علمی

 بررسی و ارائه پیشنهادهای اصالحی الزم

 دستورجلسه به جلسه بعدی هیات ۲۵الی  ۱۶کول نمودن بررسی بندهای مو( ۱۸

۳-5۳/۱/9۳۳۳ 

پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز در مورد  تفویض اختیار به هیات ممیزه دانشگاهها جهت ( ۱

 بررسی صالحیت علمی اعضا هیات علمی

خدمت آقایان دکتر ملک افضلی و دکتر کابلی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران با سمت پیشنهاد وزارت بهداری در مورد ( ۲

و چهل و یکم قانون  آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران با اصل یکصد 44معاونت در آن وزارتخانه و مغایرت ماده 

 اساسی

تعلیق وضع اعضاء هیات علمی لیسانسیه دانشگاهها و موسسات  گزارش دفتر هیات های امناء و هیات ممیزه مرکزی در ارتباط با( ۳

 ۱۳۵۸سال  ۳۶آموزش عالی مشمول تبصره 

 درصد فوق العاده خارج از مرکز اعضای هیات علمی آن دانشگاه در دانشکده های ۱۵پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد برقراری مجدد ( 4

 کشاورزی و منابع طبیعی کرج

 حضور در جلسه به اعضای هیات علمی آن دانشگاه حقه تهران در مورد نحوه پرداخت و میزان پیشنهادهای دانشگا( ۵

 پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد برقراری مجدد حق الزحمه دانشجویان سال آخر دانشکده دندانپزشکی آن دانشگاه( ۶

دکتر سید علی اصغر ممدد از وزارت آموزش و پرورش به نامه دانشگاه تربیت معلم مبنی بر موافقت با انتقال تعهد خدمت آقای ( ۷

 دانشگاه تربیت معلم

پیشنهاد دانشگاه تبریز در مورد درخواست تمدید مرخصی بدون حقوق خانم شهیندخت غازانشاهی عضو هیات علمی آن دانشگاه  ( ۸

 سال ۳برای مدت زائد بر 

 در دوره های مدرسه تربیت مدرس یان لیسانس آن دانشگاهنامه دانشگاه صنعتی شریف در مورد عدم امکان شرکت مرب( 9

دوره ) پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم در مورد تعیین کمک هزینه تحصیلی پنج نفر دانشجویان موجود دوره درسی ریاضیات( ۱۱

 فوق لیسانس( آن دانشگاه

 نس پایه ده آن دانشگاه به مرتبه استادیاریپیشنهاد دانشگاه صنعتی شریف در مورد ارتقاء آقای علی مقدسیان مربی لیسا( ۱۱

 نامه دانشکده پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد ترفیع ساالنه مربی دستیاران آن دانشکده( ۱۲

راهیم فقیهی دستیار سال چهارم رشته ارتوپدی دانشکده ابپیشنهاد دانشگاه شیراز در مورد وضعیت استخدامی شهید دکتر ( ۱۳

 پزشکی آن دانشگاه

 اصالحی آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران ۲۸ماده  ۶نامه دانشگاه تهران در مورد ابهام تبصره ( ۱4

 ۶۳: ماههای تیر الی آبان سال هیات  اطالع و تایید صورتجلسات کمیته مالی منتخب( ۱۵

 ۶۳: ماههای تیر الی مهرماه سال هیات  صورتجلسات کمیته اداری منتخبگزارش  ( ۶

53- ۳/4 /9۳۳۳ 

 آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران ۷پیوست شماره  و ۲۸الح ماده صپیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد ا (۱

 آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران ۶پیوست شماره  ۳پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد اصالح ماده ( ۲

 به مصوبه مذکور "و موسسات پژوهشی"و اضافه نمودن عبارت  ۱۱/۳/۶۲خ مصوبه بیست و یکمین جلسه هیات مور 4بند  حاصال( ۳

 اصالحات پیشنهادی وزارت فرهنگ وآموزش عالی در مورد آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاها و موسسات آموزش عالی( 4



 



 

در مورد فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیالت زندگی و جذب  جدول پیشنهادی وزارت فرهنگ وآموزش عالی( ۵

 اعضای هیات علمی

رومیت از تسهیالت حدانشگاه رازی در مورد تغییرات فوق العاده های بدی آب و هوا و م ۲۱/۱۲/۶۲د مورخ -۱۱9۲4 نامه شماره ( ۶

 هیات علمی آن دانشگاهی زندگی و جذب اعضا

ورد کاهش میزان فوق العاده محل خدمت ممجتمع آموزشی مامازن )دانشگاه تهران( در  ۲۱/۱۲/۶۲مورخ  ۸۱۷9/۸۱نامه شماره ( ۷

 درصد ۳۲درصد به  4۱آن مجتمع از 

 در دوره شبانه آن دانشگاه پیشنهاد دانشگاه علم و صنعت در مورد نحوه پرداخت حق التدریس( ۸

و آموزش عالی در مورد درخواست مجوز جهت استخدام رسمی آقای دکتر نامه دفتر نظارت و سنجش آموزش وزارت فرهنگ ( 9

 عباس شیبانی

 نامه های دانشگاه تهران در مورد معرفی سه نفر از کارشناسان آن دانشگاه پذیرفته شده در دوره تربیت مدرس( ۱۱

 پیشنهاد دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در مورد حق الزحمه مربی دستیاران( ۱۱

صیلی حمصوبه بیست و یکمین جلسه هیات در مورد رشته ت ۲پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد تفسیر بند ( ۱۲

 کارشناسان تربیت بدنی

 استاد افتخاری آن دانشگاه به عنوان پیشنهاد دانشگاه تبریز در مورد مقرری ماهانه استاد شهریار( ۱۳

 هیات  سات کمیته مالی منتخبلتایید صورتج( ۱4

قانون  ۲۸در مورد ابهامات و تداخلهای تفسیر و اجرا بین تبصره  ۲4/۲/۶۳صورتجلسه مورخ  ۲سئوال کمیته مالی موضوع بند ( ۱۵

 قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاهها ۲کل کشورو ماده  ۵۸بودجه سال 

 صورتجلسات کمیته اداری منتخب هیات گزارش ( ۱۶

 آقای عباس قلیزاده حقوق دونتقاضای موافقت با مرخصی بنامه مجتمع پیراپزشکی در مورد ( ۱۷

54- 54/95 /9۳۳5 

پیشنهاد مشاور پزشکی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی در مورد پرداخت حق کشیک به دستیاران  (۱

 مقیم بیمارستانهای دانشگاهی و دانشجویان پرستاری

 نامه دانشگاه شیراز در مورد چگونگی پرداخت  حق الزحمه دستیاران بر اساس مصوبات قبلی هیات( ۲

 هیات علمی گروه زنان و مامائی ضو)فردوسی( در مورد پرداخت حق آنکال پزشکان ع پیشنهاد دانشگاه مشهد( ۳

حریری عضو هیات علمی دانشکده هنرهای زیبای ورد وضعیت استخدامی آقای دکتر محمد تقی رضائی منامه دانشگاه تهران در ( 4

 دانشگاه تهران

 پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد تجدید نظر در آئین نامه مرکز مطالعات طب سنتی( ۵

 ترمیم میزان فوق العاده روزانه خارج از کشور اعضاء هیات علمیمورد پیشنهاد دانشگاه تهران در ( ۶

 مورد برقراری مجدد فوق العاده خارج از مرکز اعضای هیات علمی آن دانشگاه در کرجپیشنهاد دانشگاه تهران در ( ۷

 التدریس آقای علی مدتیپیشنهاد مدرسه تربیت مدرس در مورد درخواست افزایش مبلغ حق ( ۸

 تلفنگرام های دانشگاه سیستان و بلوچستان در مورد مشکالت آن دانشگاه در جذب اساتید حق التدریسی( 9

 امه دانشگاه علم و صنعت  در رابطه با اشکاالت آن دانشگاه درمورد تدریس دروس دوره شبانهن( ۱۱

از مرخصی  هیات علمی رسمی آزمایشی در مواقع اضطراریاعضای  پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش در مورد امکان استفاده ( ۱۱

 بدون حقوق

امکان احتساب فاصله خدمتی اعضای هیات علمی دانشگاهها بعنوان مرخصی  پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد( ۱۲

 بدون حقوق



 



 

باره نحوه اداره مرکز انتشارات دانشگاه آزاد ادغامی رنامه دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد اتخاذ تصمیم د( ۱۳

 در مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی

هیات علمی دانشگاه تهران در اعضای آئین نامه استخدامی  ۱۸آموزش عالی در مورد اصالح ماده  پیشنهاد وزارت فرهنگ و( ۱4

 مورد ترفیع اعضاء هیات علمی

هیات علمی  اعضای آئین نامه استخدامی ۶پیوست شماره  ۳ماده  ۲پیشنهاد دانشگاه شهید بهشتی در مورد اصالح تبصره ( ۱۵

 موسسات آموزش عالی ت تحصیلی به اعضاء هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاهها ودانشگاه تهران و امکان اعطاء ماموری

 گزارش صورتجلسات کمیته مالی منتخب هیات( ۱۶

ریال از عواید اختصاصی بیمارستان های آن  ۱۱۱/۵۱۱/۳۳در مورد درخواست تصویب مبلغ )فردوسی( نامه دانشگاه مشهد ( ۱۷

 اختصاصیبودجه عواید  ۱۶دانشگاه در ماده 

 و تبریز هیات از دانشگاههای تهران، مشهدگزارش بازدید اعضاء کمیته مالی ( ۱۸

 آن مرکز توسط شرکت حسابرسی فارسین ۱۳۵۷سابرسی سال حنامه های مرکز علوم پزشکی ایران در مورد انجام ( ۱9

 ( کمیته اداری منتخب هیات۶۲گزارش صورتجلسات )آبان الی اسفند سال ( ۲۱

 کمیته اداری منتخب هیات ۲۲/۱۲/۶۲صورتجلسه مورخ  گزارش( ۲۱

 نامه دانشگاه تربیت معلم در مورد پرداخت فوق العاده مدیریت آقای محمدحسین سرورالدین  عضو هیات علمی دانشگاه تبریز( ۲۲

 موافقت با اصالح فرم قرارداد حق التدریس ضمیمه آئین نامه حق التدریس( ۲۳

 آموزش عالی در مورد تکمیل آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی پیشنهاد وزارت فرهنگ و( ۲4

دانشگاه شهید بهشتی از  سابق مرخصی بدون حقوق آقای مهندس میرحسین موسوی خامنه عضو هیات علمیدرخواست ( ۲۵

 سال ۳به مدت  ۱/۶/۵۶تاریخ 

5۳-5۳/1/9۳۳5 

 آئین نامه تدریس موقت و پرداخت حق التدریس ( ۱

 پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد پرداخت حقوق و فوق العاده مخصوص مربیان ( ۲

 پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد انتقال تعهد خدمت اعضاء هیات علمی بورسیه( ۳

ت مجاز طبق آئین نامه های دانشگاه تهران در مورد درخواست مجوز برای پرداخت حق التدریس مدرسینی که بیش از ساعا( 4

 نامه حق التدریس دانشگاه تدریس نموده اند

پیشنهاد دانشگاه ارومیه در مورد درخواست امکان استفاده اعضاء هیات علمی دانشگاه از میزان هزینه سفر مقرر برای کارکنان ( ۵

لعاده روزانه ماموریت  زان فوقاداری مشمول قانون استخدام کشوری و پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد اصالح می

 اعضاء هیات علمی به میزان پرداختی کارکنان اداری

پیشنهاد دانشگاه صنعتی شریف در مورد درخواست معاف نمودن آقای مهندس علی مقدسیان سرپرست مرکز تربیت بدنی آن ( ۶

 دانشگاه ازطی دوره تربیت مدرس

انتقال تعهد خدمت آقای سید محمد امین واعظ موسوی لیسانسیه اتومکانیک به  پیشنهاد دانشگاه مازندران مبنی بر موافقت با( ۷

 دانشگاه مزبور

 رف وابستهحاصالح مقررات آئین نامه خدمات انتفاعی پزشکی و پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد ( ۸

علی الحساب پرداختی بابت فوق العاده  درصد ۵۱تلفنگرام دانشگاه بوعلی سینا در مورد نحوه احتساب مالیات و کسور متعلقه به ( 9

 خارج از مرکز به اعضای هیات علمی دانشگاه های

 پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد پیش بینی امتیازاتی برای اعضاء هیات علمی شاغل در دانشگاههای شهرستانها( ۱۱

 ه عواید اختصاصی آن دانشگاهبودج ۷نامه دانشگاه تهران در اصالح شرح مندرج در توضیح ماده ( ۱۱



 



 

 آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران ۶پیوست شماره  ۵ماده  حاصال( ۱۲

 گزارش صورتجلسات کمیته اداری منتخب هیات ( ۱۳

 نفر از بورسیه های دانشگاه ابوریحان سابق ۱۸نامه مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی منضم به لیست و سند تعهد ( ۱4

 ادغامی در مجتمع دانشگاهی مزبور

9۳-55/3/9۳۳5 

 پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد موافقت با انتقال اعضاء هیات علمی رسمی آزمایشی در دوران خدمت  آزمایشی( ۱

 پزشکی آن دانشگاهپیشنهاد دانشگاه شیراز در مورد درخواست مجوز الزم برای پرداخت افزایش حق الزحمه انترنهای دانشکده ( ۲

پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد درخواست مجوز برای استخدام آقای دکتر ابراهیم کلهرودی استادیار پیمانی دانشکده پزشکی ( ۳

 سال 4۱و موافقت با استخدام آقای محمد مهدی قدوسی بدلیل داشتن سن باالی 

ش ی از وزارت آموزش و پروریوننببقیه خدمت مورد تعهد آقای غالمرضا پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم در مورد موافقت با انتقال ( 4

 به دانشگاه مذکور

 هیات منتخب گزارش صورتجلسات کمیته مالی( ۵

 دانشگاه تبریز ۶۱کمیته مالی در مورد اصالحیه عواید اختصاصی سال  ۱/۵/۶۲صورتجلسه مورخ  ۲تصویب بند ( ۶

 هیات منتخب  گزارش صورتجلسات کمیته اداری( ۷

 تصویب آئین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی( ۸

59- 91/۳/9۳۳5 

 مرتبه مربی پیشنهاد دانشگاه بلوچستان در مورد وضعیت استخدامی آقای عبدالحمید چاکرزهی در( ۱

 به اعضاء هیات علمی آن دانشگاه در مورد پرداخت فوق العاده های خارج از مرکز)اهواز( نامه دانشگاه جندی شاپور( ۲

پیشنهاد دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی در مورد وضعیت استخدامی لیسانسیه ها و فوق لیسانسیه های تربیت بدنی ( ۳

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 هیات علمیعضو ه می دولت بی در مورد تبدیل وضع کارکنان رسپیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عال( 4

 عنوانه هیات علمی ب از سوابق خدمتی دولتی قبلی اعضای پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد احتساب قسمتی( ۵

 پایه در مراتب علمی

نامه دانشگاه تهران در مورد تعیین میزان حداکثر سن استخدامی برای اعضاء هیات علمی و درخواست مجوز استخدام برای آقای ( ۶

 حسن اخوان دستمالچی استادیار دانشکده پزشکیمحمد

رای مدت ب پیشنهاد دانشگاه جندی شاپور در مورد تمدید ماموریت تحصیلی آقای پرویز پاکزاد عضو هیات علمی دانشگاه مزبور( ۷

 مازاد بر چهار سال

آقای اسداهلل  ۱۳۵9حقاقی سال پیشنهاد دانشگاه گیالن در مورد درخواست مجوز برای ذخیره یا بازخرید ایام مرخصی است( ۸

 آسرائی

نامه دانشگاه ارومیه در مورد تقاضای تمدید ماموریت آقایان دکتر جواد فرهودی، دکتر محمد حسن اسدی و دکتر نصرت اله ( 9

 ضرغام اعضای هیات علمی آن دانشگاه برای مدت بیش از یکسال

 جی آقای دکتر فاروق خارابی عضو هیات علمی آن دانشگاه( پیشنهاد دانشگاه گیالن در مورد درخواست مرخصی استعال۱۱

که اضافه بر ساعات تدریس مجاز  نامه های دانشگاه تهران در مورد اخذ مجوز برای پرداخت حق التدریس مدرسین آن دانشگاه( ۱۱

 بر اساس آئین نامه مربوط تدریس نموده اند

نامه دانشگاه تهران در مورد تعیین میزان مرخصی زایمان اعضاء هیات علمی با توجه به اینکه در آئین نامه استخدامی هیات ( ۱۲

 ماه می باشد ۳سایر کارکنان دولت ماه تعیین شده و برای  ۲علمی دانشگاه تهران مدت آن 



 



 

 گزارش صورتجلسه کمیته مالی منتخب هیات( ۱۳

 کمیته تنظیم و تجدید نظر در مقررات آموزشی  ۱۱/۱۲/۶۱گزارش صورتجلسه مورخ ( ۱4

 گزارش صورتجلسات کمیته اداری منتخب هیات( ۱۵

51- 91/95/9۳۳9 

امهای نه پیشنهاد دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی در مورد تبدیل وضعیت استخدامی دو نفر از مدرسان دانشکده مزبور ب( ۱

 کاتبی و خانم ثریا رحیم زاده رهبرخانم کبری 

در مورد تبدیل وضعیت استخدامی خانم دکتر مینا مویدی مربی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه  )فردوسی(پیشنهاد دانشگاه مشهد( ۲

 مزبور از نیمه وقت به تمام وقت

 م شده بر روی نمونه بذر و برای شرکت هایدر مورد تعیین نرخ آزمایشات انجا پیشنهاد سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی( ۳

 خصوصی و موسسات دولتی و بعضی از کشتکاران و دریافت حق الزحمه مزبور از آنان

 پیشنهاد مشاور وزیر فرهنگ و آموزش عالی در مورد حق کشیک و شیفت پرسنل متخصص پزشکی )اعضاء هیات علمی(( 4

ورد مشکالت پرداخت حقوق و واریز علی الحسابهای پرداختی به مربیانی مپیشنهاد دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی در ( ۵

 یابند که در اجرای مصوبه پانزدهیمن جلسه هیات به کارشناسی تغییر وضعیت می

بی دانشگاه مزبور از طی دوره مدرسه تربیت مر حریری پیشنهاد دانشگاه صنعتی شریف در مورد معاف نمودن آقای عبدالعلی( ۶

 مدرس

پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد امکان استفاده از دویست و سی و ششمین مصوبه هیات امناء وقت دانشگاه مزبور با توجه به ( ۷

 بازگشائی مجدد دانشگاهها

 پرداخت حق التدریس آئین نامه تدریس موقت و ۷پیشنهاد دانشگاه مازندران در مورد اصالح ماده ( ۸

می رسنامه های مجتمع دانشگاهی علوم در مورد وضعیت استخدامی و فاصله خدمت آقای سید علی حسینی خوراسگانی مربی ( 9

 آزمایشی بورسیه مجتمع مزبور

 گزارش صورتجلسات کمیته تنظیم و تجدید نظر در مقررات آموزشی هیات( ۱۱

 هیات منتخب یلامگزارش صورتجلسات کمیته ( ۱۱

 هیاتمنتخب ( گزارش صورتجلسات کمیته اداری ۱۲

 آن دانشگاه ۱۳۶۱تلفنگرام دانشگاه مشهد در مورد اصالحیه عواید اختصاصی پیش بینی شده سال ( ۱۳

س مربی با درجه لیسانه نامه دانشگاه بوعلی سینا در مورد وضعیت استخدامی آقای حسین ملک پور و تبدیل وضع ایشان ب( ۱4

 دانشگاه شیراز ساله پنج

 5۳/99/9۳۳9جلسه فوق العاده)

 تصویب تغییرات جدول فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیالت زندگی و جذب هیات علمی ( ۱

9۱- ۳1/۱/9۳۳9 

 معادل فوق لیسانس "B. S"نامه دانشگاه شیراز در مورد تعداد دانشجویان باقیمانده دوره پنج ساله ( ۱

 ورد اصالح آئین نامه تدریس موقت و پرداخت حق التدریسمنامه دانشگاه علم و صنعت ایران در ( ۲

منابع طبیعی در مورد نرخهای جدید مربوط به هزینه های انجام مطالعات مختلف در امور  نامه سازمان تحقیقات کشاورزی و( ۳

 شناسائی خاک و ارزیابی اراضی

 تولیدی رو منابع طبیعی در مورد نرخهای جدید بذتحقیقات کشاورزی  نامه سازمان( 4

 نامه دانشگاه تربیت معلم در مورد موافقت با انتقال تعهد خدمت آقای جواد رفوگر از وزارت آموزش و پرورش به آن دانشگاه( ۵

 نامه دانشگاه صنعتی شریف در مورد مرخصی بدون حقوق آقای دکتر محمود حصارکی ( ۶



 



 

ن در مورد اجرای مصوبه سی و پنجمین جلسه هیات امناء سابق آن دانشگاه در ارتباط با تبدیل وضع انامه دانشگاه اصفه( ۷

 )عضو هیات علمی( کارشناسان ورزشی دانشگاه به مربیان ورزشی

 نامه دانشگاه بوعلی سینا در مورد افزایش مبلغ عواید اختصاصی پیشن بینی شده آن دانشگاه( ۸

در دانشگاه استخدام شده اند و تا تاریخ  ۱/۶/۵۸احتساب پایه سربازی اعضاء هیات علمی که قبل از مورد نامه دانشگاه تبریز در ( 9

 مذکور حکم مربوط به پایه سربازی آنان صادر نشده است

تالف اخنامه آقای محسن پورکرمانی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم در ارتباط با بخشنامه مربوط به پایه سربازی و ( ۱۱

 تاریخ اجرای حکم و تاریخ صدور حکم

در مورد پستهای سازمانی دانشگاه دختران و دانشگاه اصفهان و مرکز علوم  گزارش صورتجلسات کمیته اداری منتخب هیات( ۱۱

 پزشکی ایران

 گزارش صورت جلسات کمیته تنظیم و تجدید نظر در مقررات آموزشی منتخب هیات( ۱۲

9۳- 95/۳/9۳۳9 

 معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد تعیین ارزش مدارک فارغ التحصیالن دوره فوق لیسانس پنج ساله نامه( ۱

"B.S" دانشگاه شیراز 

عنوان  هپیشنهاد ستاد انقالب فرهنگی در مورد اصالح آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران و افزایش یک تبصره ب( ۲

 آئین نامه مذکور ۶پیوست شماره  ۳به ماده  ۲تبصره 

 پیشنهاد وزارت نیرو در مورد تفویض قسمتی از اختیارات هیات امناء موسسه بررسیها و آزمایشگاههای منابع آب به وزیر نیرو( ۳

 پیشنهاد دانشگاه علم و صنعت در مورد شرکت مربیان لیسانس آن دانشگاه در مدرسه تربیت مدرس( 4

 برابر  ۱/۷/۵۷صنعت در مورد مجوز پرداخت فوق العاده مخصوص اعضاء هیات علمی آن دانشگاه از تاریخ  نامه دانشگاه علم و( ۵

 فوق العاده مخصوص اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران

عالی برای خدمت در معدن پیشنهاد مدرسه عالی معدن شاهرود در مورد پرداخت فوق العاده به اعضاء هیات علمی آن مدرسه ( ۶

 مالده 

پیشنهاد دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان در مورد حق الزحمه دستیاران دانشکده پزشکی و لزوم هماهنگی آن با حق الزحمه ( ۷

 دستیاران وزارت بهداری

پیشنهاد دانشگاه صنعتی شریف در مورد اعطاء پایه تشویقی به اعضاء هیات علمی آن دانشگاه که بیش از میزان متوسط کار ( ۸

 ند.کرده ا

برای  صیلی اعضاء هیات علمی دانشگاه اهوازحنامه معاونت دانشجوئی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد تمدید بورس ت( 9

 سال چهارم

پیشنهاد مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو در مورد اعالم نظر در مورد صالحیت علمی و تعهد شغلی و تطبیق وضع ( ۱۱

 لیسانسیه آن مرکز استخدامی پژوهشگران

 پیشنهاد دانشگاه شیراز در مورد عواید اختصاصی دانشگاه مزبور( ۱۱

 پیشنهاد سازمان تحقیقات کشاورزی و عمران روستائی در مورد نرخ پیشنهادی موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر( ۱۲

ه مقدسیان دو نفر از مربیان لیسانسیه دانشگاپیشنهاد دانشگاه صنعتی شریف در مورد ارتقاء آقایان عبدالعلی حریری و علی ( ۱۳

 مزبور به مرتبه استادیاری

نشگاهها )کلینیک اویژه اعضاء هیات علمی تمام وقت دحرف وابسته دندانپزشکی و آئین نامه خدمات انتفاعی پزشکی و ( ۱4

 تخصصی(

 



 



 

91- 9۳/3/9۳۳9 

میزان فوق العاده مدیریت اعضاء هیات علمی دانشگاهها و پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد برقراری مجدد ( ۱

 قطع گردیده بود ۱۵/۳/۵9گاهها از مناسبت تعطیلی دانشه موسسات آموزش عالی که ب

پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیالت زندگی اعضاء هیات ( ۲

 علمی 

دانشگاه مازندران در مورد درخواست موافقت و تصویب انتقال آقای عبدالحسین طحانی پور از وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد ( ۳

 به آن دانشگاه

 پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد پرداخت وام مسکن آقای دکتر محمد باقر کوشا  عضو هیات علمی آن دانشگاه( 4

 سئواالت هیات درباره وضع کلینیک ویژه آن دانشگاه نامه دانشگاه اصفهان در مورد پاسخ به( ۵

نامه دانشگاه اصفهان در مورد درخواست اعالم نظر و تائید امکان ادامه استفاده از  آئین نامه خدمات انتفاعی پزشکی و دندانپزشکی ( ۶

 مورد عمل در کلینیک ویژه آن دانشگاه

 ه در بیمارستان آن دانشگاهپیشنهاد دانشگاه کرمان در مورد تاسیس کلینیک ویژ( ۷

نفر اعضاء هیات علمی مامور از دانشگاههای تهران و ملی ایران که در دانشگاه  ۳4)جندی شاپور( در مورد  نامه دانشگاه اهواز( ۸

 نمایند  مزبور خدمت می

 دانشسرای عالی زاهداناعضاء هیات علمی آن دانشگاه در شعبه  نامه دانشگاه تربیت معلم در مورد ترفیع و فوق العاده مخصوص( 9

 اههالیسانسیه دانشگ نامه دانشگاه ارومیه در مورد ابهامات موجود در مصوبه جلسه پانزدهم هیات مربوط به تبدیل وضع مربیان( ۱۱

 نامه دانشگاه تبریز در مورد وضع فرهیختگان ممتاز دانشگاه( ۱۱

 علم و صنعت ایران در مورد تبدیل وضع کارشناسان آموزشی قراردادی آن دانشگاهنامه های دانشگاه ( ۱۲

گزارش سازمان برنامه و بودجه در مورد محاسبه بار مالی ناشی از افزایش حق الزحمه دستیاران و انترنهای دانشکده های ( ۱۳

 پزشکی مطروحه در شانزدهیمن جلسه هیات

 ب هیاتگزارش صورتجلسات کمیته مالی منتخ( ۱4

 گزارش صورتجلسات کمیته اداری منتخب هیات( ۱۵

 گزارش صورتجلسات کمیته تنظیم و تجدید نظر در مقررات آموزشی( ۱۶

پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد درخواست ارتقاء مرتبه آقای دکتر رضا مرتضوی مربی رسمی دانشکده داروسازی از مرتبه ( ۱۷

 مرتبه استادیاریه مربی ب

تلفنگرام ستاد انقالب فرهنگی در مورد لزوم آشنائی با فرهنگ و معارف و عقاید اسالمی و مسائل تعلیم و تربیت وروش تحقیق ( ۱۸

 برای اعضاء هیات علمی قراردادی و رسمی آزمایشی

9۳- 51/5/9۳۳9 

می پژوهشی موسسات پیشنهاد معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد وضع استخدامی اعضاء هیات عل( ۱

 تحقیقاتی ادغام شده در وزارت فرهنگ و آموزش عالی

زارت وه نامه مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو در مورد انتزاع مرکز مزبور از دانشگاه صنعتی شریف و وابستگی آن ب( ۲

 لی و تطبیق وضع کارکنان آنافرهنگ و آموزش ع

شمول تبصره  آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران و ۳۳ماده ه سیر تبصره الحاقی بنامه دانشگاه تهران در مورد تف( ۳

 نشدند.ساکن در محل خدمت خود حاضر ه مزبور به آن دسته از اعضاء هیات علمی که در مرخصی یا ماموریت نبوده و ابتداء ب

 نفر کارگران روزمزد بیمارستانهای دانشگاه  ۳۱۱نامه دانشگاه تهران در مورد تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و پرداخت حقوق ( 4

 حق دانشگاه به سهم پزشکان کلینیک %۳۱و افزایش پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد اصالح مقررات کلینیک ویژه ( ۵



 



 

 هیات منتخب گزارش صورتجلسه کمیته مالی( ۶

 هیاتمنتخب  گزارش صورتجلسات کمیته ادارای ( ۷

پیشنهاد دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد نحوه اعطاء پایه های سربازی به ( ۸

ارتباط با رای به اعضاء هیات علمی در  انجام خدمت سربازیزاء اه اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی ب

 عالی کشور دیوان 9۲

 درصد  ۵۱میزان ه پیشنهاد دانشگاه مشهد در مورد درخواست افزایش کمک هزینه تحصیلی انترنها ب( 9

 نامه دانشگاه اصفهان در مورد درخواست طرح مجدد افزایش حق الزحمه دستیاران رشته رادیولوژی و بیهوشی( ۱۱

 ی() دانشگاه شهید بهشت پرداخت حق الزحمه کادر آموزشی دانشگاه تهران و دانشگاه ملی ایران تلفنگرام دانشگاه اهواز در مورد( ۱۱

 دانشگاه اهواز همکاری می نمایندا نفر ب ۳4صورت چرخشی در هر ماه ه منظور ترمیم کادر آموزشی و درمانی دانشگاه مزبور به که ب

93- 51/95/9۳۳1 

محرومیت از تسهیالت زندگی و محل خدمت هیات علمی  ب و هوا وآالعاده های بدی گزارش دفتر هیات امناء در مورد فوق ( ۱

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 

قانون بودجه  ۳۶مقررات پیشنهادی وزارت فرهنگ و آموزش عالی درباره  تعیین تکلیف استخدامی مشمولین بند الف تبصره ( ۲

در یکی از سمتهای آموزشی و پژوهشی استخدام گردیده  ۱/۶/۵۸قبل از تاریخ و همچنین کسانیکه با مدرک لیسانس  ۱۳۵۸سال 

 اند و مشمول قانون استخدام کشوری نیستند

نسبت به پرداخت کمکهای غیرنقدی به اعضاء امه وزارت امور اقتصاد و دارائی در مورد اظهار نظر رنامه و بودجه و ننامه سازمان ب( ۳

 آموزشی و پژوهشی هیات علمی دانشگاهها و موسسات

 پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد حق الزحمه دستیاران رشته رادیولوژی و بیهوشی( 4

 قای حسین گوگانی مربی دانشکده الهیات و معارف اسالمی به استادیاریآپیشنهاد دانشگاه تهران در مورد ارتقاء ( ۵

 ورد تاریخ تبدیل وضع آقای محمد صادق محمدی به مرتبه مربیصورتجلسه کمیسیون دیون وزارت امور اقتصادی و دارائی در م( ۶

 نامه دانشگاه تبریز در مورد وضع استخدامی و حقوق فرهیختگان ممتاز دانشگاه مزبور( ۷

و  ۵۸پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد استفاده از مانده صرفه جوئی عواید اختصاصی  بیمارستانهای دانشگاه مربوط به سالهای  ( ۸

آن دانشگاه برای پرداخت دستمزد اسفند ماه سال  ۶۱منتقل شده  و مانده صرفه جوئی عواید اختصاصی سال  ۶۱سال ه که ب ۵9

 مزبورکارگران روزمزد بیمارستانهای  ۶۱

ام  مپیشنهاد مربوط به واگذاری محل آب و برق و تلفن و کلیه تاسیسات و تجهیزات مرکز مطالعات مدیریت ایران به جامعه اال( 9

 الصادق علیه السالم

 هبات منتخبگزارش صورتجلسات کمیته اداری ( ۱۱

 هیاتمنتخب گزارش صورتجلسه کمیته مالی ( ۱۱

14-1360/11/19 
 در مورد میزان حق الزحمه دستیاران رشته های پزشکی آن دانشگاه)اهواز( پیشنهاد دانشگاه جندی شاپور  (۱

 آن دانشگاه بودجه عواید اختصاصی مراکز درمانی ۱۶در مورد انجام هزینه از محل ماده  )فردوسی(  نامه دانشگاه مشهد( ۲

 آقای دکتر جواد همایون از نیمه وقت به تمام وقت پیشنهاد دانشگاه مشهد در مورد تغییر وضعیت استخدامی( ۳

 پیشنهاد دانشگاه مشهد در مورد قطع کمک مالی دانشگاه به ورثه مرحوم دکتر رضا آیتی ( 4

 پیشنهاد دانشگاه تهران و دانشگاه جندی شاپور در مورد پرداخت حق کشیک و اضافه کار دستیاران ارتوپدی ( ۵

 سیستم آموزشی دانشگاه فسا ورد حقوق دستیاران ومنامه های دانشگاه شیراز در ( ۶



 



 

عارف م پیشنهاد دانشگاه مشهد در مورد تمدید ماموریت تحصیلی آقای پرویز ضیاء شهابی مربی تمام وقت دانشکده الهیات و( ۷

 اسالمی آن دانشگاه

9۳- 95/99/9۳۳1 

ه نفر از کادر پیراپزشکی جهت خدمت در بیمارستانهای دانشگا ۲۶9نفر کارگر و  ۳۱۱پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد استخدام ( ۱

 و پرداخت دستمزد آنان از محل بودجه عواید اختصاصی دانشگاه

 صیالن دانشکده حنفر از فارغ الت معاونت پژوهشهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد رفع مشکل دوپیشنهاد ( ۲

 بین المللی امور اداری و بازرگانی 

 در مورد تشکیل کمیته تنظیم و تجدید نظر در مقررات آموزشی پیشنهاد معاونت پژوهشهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی( ۳

پیشنهاد اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت فرهنگ و آموزش عالی و نامه مجتمع دانشگاهی هنر در مورد نظام آموزشی 

 هنرستان عالی موسیقی

مجتمع دانشگاهی هنر در مورد نظام آموزشی پیشنهاد اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت فرهنگ و آموزش عالی و نامه ( 4

 هنرستان عالی موسیقی

 هیات  منتخب  گزارش صورتجلسات کمیته مالی( ۵

 هیات منتخب  گزارش صورتجلسات کمیته اداری( ۶

95- 5/۱/9۳۳1 

 فرهنگستانپیشنهاد فرهنگستان ادب و هنر ایران در مورد  تغییر وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشی و علمی ( ۱

 موریت تحصیلی آقای جواد توکلی قینانیاد دانشگاه مشهد در مورد تمدید ماپیشنه( ۲

گاه مشابه وضعیت دانش رستان های دانشگاهق کشیک به پزشکان بیهوشی در بیماپیشنهاد دانشگاه مشهد در مورد پرداخت ح( ۳

 تهران

به التفاوت آخرین  ورد پرداخت مامتی استاد دانشگاه مشهد در درخواست خانم اقدس قرشی همسر مرحوم دکتر ابوالحسن هدای( 4

 حقوق

 پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد اصالح کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان بهیاری دانشگاه مزبور( ۵

 اه تهراناصالحی آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگ ۲۸پیشنهاد ستاد انقالب فرهنگی در مورد تفسیر نحوه اجرای ماده ( ۶

زه اشتغال پزشکان بیمارستانی دانشکده پزشکی در کلینیک ویژه بیمارستان های وابسته پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد اجا( ۷

 به دانشگاه

 پیشنهاد دانشگاه تبریز در مورد پرداخت فوق العاده مخصوص به مربیان فرهیخته ممتاز( ۸

 ررسی کلیه پیشنهادها قبل از مطرح شدن در جلسه هیاتپیشنهاد تشکیل کمیته ای سه نفره برای ب( 9

 به اعضای هیات علمی  کمک هزینه مسکنعدم پرداخت  ( ۱۱

 عدم پرداخت کمک های غیر نقدی به اعضای هیات علمی( ۱۱

 آموزش عالی و مشکالت موجود تگزارش دفتر هیاتهای امناء در مورد وضع حسابرسی دانشگاهها و موسسا( ۱۲

99- 99/۳/9۳۳1 

یشنهاد ستاد انقالب فرهنگی در مورد تصویب آئین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پ( ۱

 ۲و  ۱برای مرتبه های 

 پیشنهاد دانشکده کشاورزی زنجان در مورد حذف فوق العاده مخصوص کلیه اعضاء هیات علمی دانشکده مزبور( ۲

 در مورد احتساب مرخصی کارشناسان دانشکده علوم آن دانشگاه پیشنهاد دانشگاه مشهد( ۳

 پیشنهاد فرهنگستان ادب و هنر و زبان ایران در مورد تشکیل شورای جانشین بنیاد فرهنگستانها( 4



 



 

 گزارش صورتجلسات کمیته مالی منتخب هیات( ۵

 گزارش صورتجلسات کمیته اداری منتخب هیات( ۶

وزیر فرهنگ و آموزش عالی در مورد ممنوعیت هرگونه تغییر وضع استخدامی کارکنان  ۳۱/۲/۵9مورخ  ۷۵۵لغو بخشنامه ( ۷

 کشور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 موکول شدن رسیدگی به مابقی بندهای دستور جلسه به جلسه بعدی هیات( ۸

 )جلسه دهم(-91

 سوابق جلسه دهم هیات سه نفره موجود نمی باشد

۱- 5۳/۳/9۳۳1 

و حدود وظایف و مسئولیتها و اختیارات آن به  "ستاد اجرائی انقالب فرهنگی"پیشنهاد ستاد انقالب فرهنگی در مورد تشکیل ( ۱

 منظور اداره و هماهنگی امور اجرائی دانشگاهها در دوره انتقالی

از  ۷در مورد اصالح ماده  )شهید بهشتی( ی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه ملی ایرانپیشنهاد های دفتر مرکزی جهاد دانشگاه( ۲

 آئین نامه استخدمی هیات علمی دانشگاه تهران ۸پیوست شماره 

 پیشنهاد دانشگاه ملی ایران در مورد تصویب آئین نامه داخلی شورای دانشگاه مزبور( ۳

 علمی آن دانشگاهفوق العاده اشتغال خارج از مرکز اعضاء هیات  ٪۱۵پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد قطع ( 4

 لی دانش آموزان بهیاری دانشگاه مزبوریپیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد اصالح میزان کمک هزینه تحص( ۵

 پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد اجازه اشتغال پزشکان بیمارستانی دانشکده پزشکی در کلینیک ویژه بیمارستان های وابسته( ۶

 ورد پرداخت فوق العاده مخصوص به فرهیختگان ممتاز دانشگاه مزبوردر م پیشنهاد دانشگاه تبریز( ۷

بودجه  ۱۶از عواید اختصاصی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه در ماده  ٪۲۱پیشنهاد دانشگاه مشهد در مورد موافقت با تخصیص ( ۸

 با توجه به نظر کمیته مالی منتخب هیات

هیات ممیزه مرکزی مصوب  مقررات مربوط به تشکیل و اختیار ۲اصالح ماده پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی در مورد ( 9

 )سابق( و دبیر کل شورای مرکزی دانشگاهها وزیر علوم و آموزش عالی ۶/4/۱۳۵۷

 موکول شدن رسیدگی به بندهای باقی مانده دستور جلسه به جلسه بعدی هیات( ۱۱

۳- ۳9/۳/9۳۳1 

واست مجوز انجام تعمیرات اساسی سلف سرویسها و خوایگاههای دانشجوئی از محل صرفه پیشنهاد دانشگاه مشهد در مورد درخ( ۱

 جوئی اعتبارات کمک هزینه وام تحصیلی و مسکن دانشجویان در سالهای گذشته

 رتوکلی قینانی مربی ریاضی دانشکده علوم دانشگاه مزبو پیشنهاد دانشگاه مشهد در مورد تمدید ماموریت تحصیلی آقای جواد( ۲

 برای مدت زائد بر سه سال

پیشنهاد مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی در مورد انحالل مرکز تولید انتشارات دانشگاه آزاد و انتقال کلیه دارائیها و ( ۳

 اموال و بدهی این مرکز به دانشگاه مزبور

نحوه اداره مراکز انتشارات و چاپخانه  خب ششمین جلسه هیات سه نفری در مورد رسیدگی بهتگزارش صورتجلسه کمیته من( 4

 های دانشگاهها و پیشنهادات ارائه شده

گزارش دفتر هیاتهای امناء در مورد پرداخت حقوق و مزایای ماهانه آقای دکتر فیروز خوش ضمیر سرپرست موقت مدرسه عالی ( ۵

 فنی تهران

 دانشگاه مزبور ۱۶/۱۱/۵9مورخ ۳۲۱-۱4۷از نامه شماره دوم آن دانشگاه  پیشنهاد دانشگاه شیراز در مورد حذف پیشنهاد ( ۶

مانهای سایر سازه پیشنهاد دانشگاه شیراز در مورد نحوه بازپرداخت وجوه صندوق پس انداز به آن دسته از کارکنان دانشگاه که ب( ۷

 دولتی منتقل شده اند



 



 

صندوق پس انداز ه پرداختی سهم کارفرما ب ٪۱۱خت پیشنهاد مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی در مورد نحوه بازپردا( ۸

 کارکنان مدرسه عالی بیمه تهران

کشور  ۱۳۵۸قانون بودجه سال  ۳۶آئین نامه اجرائی تبصره  ۱۱اداری و استخدامی کشور در مورد بررسی بند  نامه سازمان امور( 9

که مشمول مقررات  موسسات آموزش عالی کشور دانشگاهها وصندوق پس انداز کارکنان ه در ارتباط با بازپرداخت سهم کارفرما ب

 خاص خود استفاده میکرده اندبازنشستگی نبوده و از مقررات 

 ۱۱/۶/۵۸گزارش دفتر هیاتهای امناء در مورد وضع صندوق پس انداز کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که از تاریخ ( ۱۱

 گردیده اند ۱۳۵۸قانون بودجه سال  ۳۶مشمول تبصره 

 گزارش صوررتجلسات کمیته مالی دائمی منتخب هیات( ۱۱

 ۱۳۵۸گزارش دفتر هیاتهای امناء در مورد وضع حسابرسی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی تا قبل از شهریور ( ۱۲

 ی بازخرید مرخصی مزبوراعضاء هیات علمی آن دانشگاه بجا ۵9پیشنهاد دانشگاه شیراز در مورد ذخیره مرخصی استحقاقی تابستان ( ۱۳

پیشنهاد دانشگاه شیراز در مورد قطع فوق العاده مخصوص و سایر فوق العاده های آن دسته از اعضاء هیات علمی دانشکده ( ۱4

 تاسیس مطب شخصی نموده انده پزشکی و دندانپزشکی که بدون داشتن مجوز از دانشگاه اقدام ب

 تولیدی و کاراندازی تاسیسات دانشگاه در رشته های کشاورزی وه برای ب ست مجوزپیشنهاد دانشگاه شیراز در مورد درخوا( ۱۵

 واریز درآمد حاصل از این فعالیتها به خزانه دولت

واگذاری سند زمین مورد گزارش شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در ( ۱۶

 سازی کارکنان دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعیهکتاری در کرج برای خانه  ۱۶

گانی مربی دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه مزبور به مرتبه وپیشنهاد دانشگاه تهران در مورد ارتقاء آقای حسین گ( ۱۷

 باشد استادیاری با توجه به اینکه نامبرده دارای درجه دکتری نمی

اعضاء هیات علمی دانشگاه مزبور ه ر مورد درخواست صدور اجازه اعطاء مرخصی بدون حقوق بپیشنهاد دانشگاه بوعلی سینا د( ۱۸

 باشند که بورسیه و در دوران خدمت آزمایشی می

آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران برای اخراج  ۲۳پیشنهاد دانشگاه بلوچستان در مورد استفاده از تبصره ماده ( ۱9

 پیمانی دانشگاه مزبوراعضاء هیات علمی 

 شرایط بدی آب و هوا و شرایط خاص استانه بدر مورد میزان حق الزحمه دستیارن با توجه  )اهواز( نامه دانشگاه جندی شاپور( ۲۱

نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد اصالح آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران و در نظر گرفتن ( ۲۱

 امکانات الزم برای ارتقاء مرتبه مربیان به استادیاری

مربیان فرهیخته ممتاز دانشگاه مزبور که برابر مصوبات ه پیشنهاد دانشگاه تبریز در مورد امکان پرداخت فوق العاده مخصوص ب( ۲۲

شد با توجه به بخشنامه وزارت  عزام به ماموریت تحصیلی پرداخت میاقبلی هیات امناء فوق العاده مخصوص آموزشی آنان از تاریخ 

 فرهنگ و آموزش عالی و عدم امکان اعزام اعضاء هیات علمی برای ادامه تحصیل

گزارش دفتر هیاتهای امناء در مورد وضع هیات ممیزه مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و چگونگی انجام کار کمیته ( ۲۳

 وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۷۵۵و بخشنامه شماره  ۵۸جه سال قانون بود ۳۶های تخصصی آن در ارتباط با تبصره 

پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد حق الزحمه دستیاران رشته بیهوشی و اجازه پرداخت مبلغی بیش از سایر رشته ها و نیز ( ۲4

 پرداخت حق الزحمه دستیاران رشته رادیولوژی برابر حق الزحمه دستیاران رشته های علوم پایه

از حق  ٪۳۱عادل مهیات امناء آن دانشگاه و عدم برداشت دانشگاه  ۲۱4پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد اصالح مصوبه  (۲۵

 لزحمه مربوط از درآمد کلینیکا

به شهرستانها اعزام  ۵۷-۵۸پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم در مورد میزان حق التدریس اعضاء هیات علمی که در سال تحصیلی ( ۲۶

 شده اند 



 



 

پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم در مورد پرداخت حق التدریس اعضاء هیات علمی آن دانشگاه که برای تدریس به شعب اراک و ( ۲۷

 ر اعزام شده اند و بیش از ساعات مقرر تدریس نموده اندیزد و زاهدان دانشگاه مزبو

 وتعیین میزان فوق العاده های بدی آب و هوا  گزارش کار کمیته منتخب هفتمین جلسه هیات سه نفری در مورد رسیدگی و( ۲۸

 محرومیت از تسهیالت زندگی و محل خدمت اعضاء

 یته اداری منتخب ششمین جلسه هیات پیشنهاد دفتر هیاتهای امناء در مورد دائمی کردن کم( ۲9

 پیشنهاد دانشگاه مشهد در مورد مرخصی استحقاقی اعضاء هیات علمی بورسیه دانشگاه مزبور( ۳۱

 گزارش صورتجلسات کمیته اداری منتخب هیات( ۳۱

 بررسی سازمان و تشکیالت موسسات آموزش عالی وابسته به سایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی( ۳۲

 امضاء نمودارهای سازمانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی( ۳۳

پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی مبنی بر تفویض اختیار به هیات ممیزه مرکزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی دائر به ( ۳4

هماهنگی در  ایجادمنظور ه ب ۱۳۵۸قانون بودجه سال  ۳۶رسیدگی به کار هیاتهای ممیزه دانشگاههای مشمول حکم تبصره 

 ه آنانتصمیمات متخذ

1- 59/95/9۳3۱ 

پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد اضافه نمودن ماده واحده ای در خصوص اعزام اعضاء هیات علمی بخارج از کشور با هزینه ( ۱

 شخصی

 استخدامی هیات علمیآئین نامه  ۸پیوست شماره  ۲۱پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد اضافه نمودن یک تبصره به ماده ( ۲

 هدر مورد تعیین میزان فوق العاده های خارج از مرکز اعضاء هیات علمی آن دانشگاه ب)همدان( پیشنهاد دانشگاه بوعلی سینا ( ۳

 حقوق مرتبه و پایه ٪۸۱میزان 

از مرکز اعضاء هیات علمی در مورد بررسی و تجدید نظر در میزان فوق العاده های خارج )اهواز( نامه های دانشگاه جندی شاپور( 4

 آن دانشگاه و رفع تبعیض بین میزان فوق العاده های اعضاء هیات علمی و کارکنان اداری

سومین جلسه هیات سه نفری در مورد تعیین میزان فوق العاده های خارج از مرکز اعضاء صورتجلسه  ۵۵و  ۳۷طرح بندهای ( ۵

 صالحات الزم در آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهرانهیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ا

 پیشنهاد دانشگاه مازندران در مورد طرح بهره برداری و عمران جنگل آموزشی در گرگان( ۶

پیشنهاد دانشگاه تبریز در مورد اصالح عنوان کمک هزینه زندگی اعضاء هیات علمی دانشگاه به فوق العاده های بدی آب و هوا ( ۷

 درصد حقوق مرتبه و پایه ٪۵۱میزان ه محرومیت از تسهیالت زندگی و محل خدمت جمعا ب و

 پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد تامین هیات علمی دانشگاهها( ۸

وضع در مورد تطبیق  ۲۸/۱۱/۵9همراه با نظر کمیته انتشارات منتخب هیات در ششمین جلسه مورخ ایران نامه دانشگاه آزاد ( 9

 کارکنان مرکز انتشارات آن دانشگاه با مقررات قانون استخدام کشوری

  پیشنهاد دانشگاه شیراز در مورد تصویب ضوابط و مقررات مربوط به احکام گروه و پایه کارکنان غیر آموزشی آن دانشگاه( ۱۱

 گزارش صورتجلسات کمیته مالی منتخب ششمین جلسه هیات( ۱۱

۳- 5۳/99/9۳3۱ 

مراکز درمانی آن دانشگاه و انتقال درآمدهای  ۵9پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد تخصیص درآمدهای اختصاصی سال ( ۱

 دانشگاه ۵9مراکز درمانی به حساب سال  ۵۸اختصاصی سال 

 مراکز درمانی آن دانشگاه ۵9پیشنهاد دانشگاه مشهد در مورد تخصیص درآمدهای اختصاصی سال ( ۲

 مراکز درمانی آن دانشگاه ۵9دانشگاه ارومیه درمورد تخصیص درآمدهای اختصاصی سال پیشنهاد ( ۳

 مراکز درمانی آن دانشگاه ۵9پیشنهاد دانشگاه شیراز درمورد تخصیص درآمدهای اختصاصی سال ( 4



 



 

 مراکز درمانی آن دانشگاه ۵9پیشنهاد دانشگاه تبریز در مورد تخصیص درآمدهای اختصاصی سال ( ۵

 مراکز درمانی آن دانشگاه ۵9پیشنهاد دانشگاه کرمان در مورد تخصیص درآمدهای اختصاصی سال ( ۶

 مراکز درمانی آن دانشگاه ۵9در مورد تخصیص درآمدهای اختصاصی سال )اهواز( پیشنهاد دانشگاه جندی شاپور ( ۷

 پیشنهاد دانشگاه تبریز و دانشگاه مشهد در مورد استفاده اعضاء هیات علمی دانشگاه که متصدی مشاغل مدیریت هستند و ( ۸

آئین نامه استخدامی  ۲۸اده فوق العاده مدیریت دریافت نمی کنند از دو ماه مرخصی استحقاقی بجای یک ماه مرخصی موضوع م

 هیات علمی

وارث قانونی مرحوم دکتر ابوالحسن ه ورد پرداخت مابه التفاوت آخرین حقوق تا حقوق وظیفه بپیشنهاد دانشگاه مشهد در م( 9

 مرحوم دکتر رضا ایسی از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی آن دانشگاه سعید هدایتی و

انی واحدهای پیشنهاد شورای مرکزی جهاد دانشگاهی استان خراسان در مورد خرج عوائد اختصاصی حاصل از خدمات درم( ۱۱

 درمانی دانشگاه مشهد 

پیشنهاد دانشگاه مشهد در مورد اصالح اساسنامه موسسه چاپ و انتشارات و گرافیک آن دانشگاه و شمول مقررات استخدامی ( ۱۱

 کارکنان موسسه مزبوره شرکتهای دولتی ب

قاسمی مربی تمام وقت دانشکده ادبیات و پیشنهاد دانشگاه تبریز در مورد تمدید ماموریت تحصیلی آقای عباسعلی رضائی ( ۱۲

 علوم انسانی آن دانشگاه

 پیشنهاد مجتمع آموزش عالی بیرجند در مورد تشکیالت و پستهای سازمانی گروههای آموزشی مجتمع مزبور( ۱۳

 نامه دانشگاه ابوریحان بیرونی در مورد فوق العاده شغل سرپرست مراکز آموزشی آن دانشگاه( ۱4

 سال پنجم رشته های پزشکی دانشگاه مزبور انشگاه اصفهان در مورد تعیین حق الزحمه برای دستیارانپیشنهاد د( ۱۵

)وام مسکن( کارکنان موسسه از  وریپیشنهاد موسسه آموزش عالی آمار و انفورماتیک در مورد اصالح مدت بازپرداخت وام ضر( ۱۶

 سال ۱۵سال به  ۷

شاهرود در مورد پرداخت هزینه غذا به دانشجویان کارآموز که از هیچگونه کمک هزینه پیشنهاد موسسه آموزش عالی معدن ( ۱۷

 هزار ریال ۱۱۱/۷۱۱دیگری استفاده نمی کنند حداکثر به مبلغ 

 پیشنهاد دانشگاه آزاد ایران در مورد انحالل مرکز انتشارات دانشگاه مزبور و ادغام آن در دانشگاه( ۱۸

 الی موضوع جلسات سوم و چهارم هیات سه نفری جانشین هیاتهای امناءتایید صورتجلسات کمیته م( ۱9

 مراکز درمانی آن دانشگاه ۵9پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد تخصیص درآمدهای اختصاصی سال ( ۲۱

 نامه دانشگاه شیراز در مورد تایید حق الزحمه دستیاران آن دانشگاه( ۲۱

 سبه بازپرداخت وجوه صندوق پس انداز کارکنان دانشگاه نامه دانشگاه شیراز در مورد نحوه محا( ۲۲

کشاورزی کرج و منابع طبیعی  اراضی کرج به کارکنان دانشکده هایاز  هکتار ۱۶پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد واگذاری ( ۲۳

 آن دانشگاه

فه اجاره بهای ساختمان اهزار ریال اضدر مورد مجوز پرداخت ماهیانه ده ) دانشگاه خوارزمی( پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم ( ۲4

                              جمعا  به مبلغ هفتاد هزار ریال ۵۸عالی زاهدان در سال  مسکونی رئیس دانشسرای

 ارتباط با الحاق مدرسه عالی کشاورزی همدان به آن دانشگاه پیشنهاد دانشگاه بوعلی سینا در مورد تشکیالت اداری دانشگاه در( ۲۵

ریال افزایش فوق العاده  ۱۱۱/۵علمی و آموزشی کشور در مورد اجازه پرداخت مبلغ مه ریزی نامه موسسه تحقیقات و برنا( ۲۶

 مخصوص مربیان 

 و سالهای قبل دانشگاه ۵4پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد رسیدگی به گزارشهای حسابرسی سال ( ۲۷

3- 5۳/4/9۳3۱ 

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از طریق بنیاد مستضعفانپیشنهاد دانشگاه ابوریحان بیرونی در مورد اجاره ساختمان ( ۱



 



 

پیشنهاد دانشگاه ابوریحان بیرونی در مورد پیشنهاد میزان فوق العاده مدیریت سرپرست کل مناطق آموزشی دانشگاه مزبور ( ۲

 معادل فوق العاده مدیریت سرپرستان دانشکده های آن دانشگاه

 در مورد افزایش اجاره بهای اراضی موقوفه دانشگاه مزبورپیشنهاد دانشگاه ابوریحان بیرونی ( ۳

در مورد مجوز پرداخت ماهیانه ده هزار ریال اضافه اجاره بهای ساختمان ) دانشگاه خوارزمی( پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم ( 4

 ریال ۱۱۱/۷۱              جمعا  به مبلغ  ۱۳۵۸عالی زاهدان در سال  مسکونی رئیس دانشسرای

ه تهران در مورد درخواست تمدید ماموریت مطالعاتی سه نفر از اعضاء هیات علمی آن دانشگاه برای مدت زائد پیشنهاد دانشگا( ۵

 بر چهار سال

 پیشنهاد دانشگاه تبریز در مورد تمدید ماموریت مطالعاتی ده نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه برای مدت زائد بر چهار سال( ۶

 انترنهای آن دانشگاه ۱۳۵۸رد پرداخت پاداش پایان سال پیشنهاد دانشگاه تهران در مو( ۷

پیشنهاد دانشگاه تبریز در مورد درخواست مجوز برای پرداخت حق الزحمه پزشکان کشیک و آنکال بیمارستان امام خمینی ( ۸

 دانشگاه مزبور برابر مقررات بیمارستانهای وزارت بهداری و بهزیستی

دانشکده های منابع طبیعی و کشاورزی جهت ایجاد مسکن ه هکتاری ب ۱۶واگذاری اراضی پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد ( 9

 برای کارکنان دانشکده های مزبور

 ه مرحوم صادق نظری تکنسین آزمایشگاه دانشگاه مزبورا در مورد برقراری مقرری برای ورثپیشنهاد دانشگاه بوعلی سین( ۱۱

 ی بازپرداخت وجوه صندوق پس انداز کارکنان دانشگاهپیشنهاد دانشگاه شیراز در مورد چگونگ( ۱۱

 نامه مجتمع آموزش عالی بیرجند در مورد معرفی نمایندگان منتخب محلی برای شرکت در جلسات هیات امناء ( ۱۲

 دانشگاه ۵۸های اضافی سال  پیشنهاد دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد درخواست مجوز برای استخدام( ۱۳

سی و پنجمین جلسه هیات ممیزه مرکزی در مورد تصویب دانشیاری پایه یک برای آقای فرهاد فخرالدینی و پیشنهاد ( ۱4

 برای آقای محمد عیسی پور تراب ۲برای خانم اقلیا کمیا چیان  و دانشیاری پایه  ۶استادیاری پایه 

 در دانشگاه مزبور ۵۸قانون بودجه سال  ۳۶ای تبصره تلگرام دانشگاه  بلوچستان در مورد پیشنهاد دو راه برای اجر( ۱۵

ریال  ۱۱۱/۱۱۱/۵پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد درخواست افزایش اعتبارتخصیصی به وامهای ضروری کارکنان دانشگاه از ( ۱۶

 ریال  ۱۱۱/۱۱۱/۱۵به 

آئین نامه استخدامی موسسه گیاه شناسی ایران و  ۲ه پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی در مورد اصالح بند الف ماد( ۱۷

 تبدیل وضع کلیه کارکنان موسسه مزبور بر اساس این اصالحیه

پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی در مورد اصالح عنوان دو پست سازمانی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع ( ۱۸

 طبیعی 

منابع طبیعی در مورد تصویب آئین نامه مربوط به ضوابط تطبیق وضع متخصصین با و پیشنهاد سازمان تحقیقات کشاورزی ( ۱9

 تجربه و سابقه خدمات مفید تحقیقاتی

 پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد وضع استخدامی آقای محمد صادق محمدی( ۲۱

 مزبور ایران درباره تایید حکم انتصاب رئیس موسسه نامه انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذائی( ۲۱

 پیشنهاد دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد نحوه بازپرداخت وجوه صندوق پس انداز کارکنان دانشگاه( ۲۲

پایه کارکنان غیر آموزشی دانشگاه شیراز و اجرای  پیشنهاد دانشگاه شیراز در مورد ضوابط و مقررات مربوط به احکام گروه و( ۲۳

  ۱/۳/۵۸آن از تاریخ 

 هنگ ووزارت فره تبریز در مورد ارسال پرونده های اعضاء هیات علمی جهت رسیدگی مراجع صالحیتدار بپیشنهاد دانشگاه ( ۲4

 آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه مزبور ۸پیوست شماره  ۷آموزش عالی و یا اصالح ماده 



 



 

 هنه روزی آموزشگاه بهیاری دانشگاه بپیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد افزایش کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان نیمه شبا( ۲۵

 ریال( ۷۵۱۱)مبلغ  میزان پرداختی به دانش آموزان بهیاری وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی

صورتجلسه   ۲۶گزارش دفتر هیاتهای امناء در مورد اصالح بودجه دانشگاهها و مطالب مطروحه در کمیته مالی موضوع بند ( ۲۶

 جانشین هیاتهای امناء سومین جلسه هیات سه نفری 

 ریال در مورد جدول حقوق کارکنان اداری دانشگاه مزبور ۱۱۱به  9۱پیشنهاد دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد اجرای ضریب ( ۲۷

4- ۳/95/۳9۳3 

شورای کارکنان دانشگاه و نماینده  ۱۱/۱۱/۵۸که در جلسه مورخ  )اهواز( بررسی درخواست کارکنان دانشگاه جندی شاپور (۱

 عالی مطرح شده بود  شوزارت فرهنگ و آموز

 روز عالوه بر چهار سال ۲۶پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد تمدید ماموریت تحصیلی آقای نصراله جوزی برای دو ماه و ( ۲

 مورد کسری اعتبارات مدرسه عالی مزبورپیشنهاد مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی در ( ۳

 پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد نحوه اداره موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران( 4

پیشنهاد دانشگاه فردوسی در مورد برقراری حقوق وظیفه برای فرزندان مرحوم دکتر محمد ایمانی فوالدی و خانم دکتر منیره ( ۵

 ی آن دانشگاه که در حادثه سقوط هواپیما کشته شده انداحمدی دستیاران دانشکده پزشک

اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و کارکنان اداری ه گزارش دفتر هیاتهای امناء در مورد پرداخت پاداش ب (۶

 آن دسته از موسسات آموزش عالی که هنوز با مقررات اداری دولتی تطبیق نشده اند

تاسیس شده و فعالیت آن بر پایه آموزش از راه دور قرار داشته است و در  ۵۱) این دانشگاه در دهه ه آزاد ایران پیشنهاد دانشگا( ۷

در مورد افزایش حقوق کارکنان دانشگاه مزبور دانشگاه پیام نور تغییر نام یافته و با دانشگاه آزاد اسالمی متفاوت است( به  ۶۱دهه

 (کارکنان اداریبرابر )درصد  ۵/۱۲ میزانه ب

 مزبور از آئین نامه استخدامی آن دانشگاه پیشنهاد دانشگاه آزاد ایران در مورد استفاده کارکنان مرکز انتشارات دانشگاه( ۸

پیشنهاد دانشگاه آزاد ایران در مورد استفاده از مرخصی استحقاقی استفاده نشده اعضای هیات علمی و کارکنان اداری آن ( 9

 دانشگاه

 شنهاد دانشگاه آزاد ایران در مورد فوق العاده های پزشکان دانشگاهپی( ۱۱

 پیشنهاد دانشگاه جندی شاپور در مورد تامین خسارت وارده به دو دستگاه اتومیبل آقای رضا تاجداری در حین انجام وظیفه( ۱۱

 شاغل در مدرسه عالی مزبور بازنشستگان ررد بازخرید ایام خدمت دو نفموپیشنهاد مدرسه عالی بیمه تهران در ( ۱۲

 کارکنانه رماتیک در مورد صدور اجازه جهت حذف بهره وام پرداختی بوپیشنهاد موسسه آموزش عالی آمار و انف( ۱۳

 نامه دانشگاه تهران در مورد صالحیت علمی آقای محمد صادق محمد جهت احراز سمت مربی( ۱4

 در مورد ترکیب اعضای هیات علمی انتظامی () دانشگاه تبریز پیشنهاد دانشگاه آذرابادگان( ۱۵

 بیمارستان یکی از دانشجویان پیشنهاد مدرسه عالی تکنولوژی سمنان در مورد تامین هزینه درمانی و( ۱۶

 قانون بودجه در دانشگاه ۳۶تبصره  "ب"نامه دانشگاه بلوچستان در مورد مشکالت ناشی از اجرای بند( ۱۷

 دانشکده های منابع طبیعی و کشاورزی برای تهیه مسکننامه دانشگاه تهران در مورد واگذاری اراضی خالصه به کارکنان ( ۱۸

تعدادی از دانشجویان  ۵۸اردیبهشت و خرداد  -نامه دانشگاه تهران در مورد مجوز پرداخت حق الزحمه معوقه سه ماهه فروردین( ۱9

 تبارت سال گذشته دانشگاهنشگاه از محل صرفه جوئیهای اعاآن د

 پیشنهاد دانشگاه فردوسی در مورد تبدیل وضع استخدامی آقای دکتر رضا آقاسی زاده از استادیاری نیمه وقت به تمام وقت( ۲۱

۳- 9۳/99/9۳3۳ 

 گردیده بودموضوع ترمیم فوق العاده مخصوص مربیان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که در جلسات اول و دوم هیات مطرح  (۱

 ۱۳۵۸قانون بودجه سال  ۳۳مشکالت ناشی از اجرای آئین نامه مالی و معامالت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با توجه به تبصره ( ۲



 



 

 9۱درخواست دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی در مورد دستور پرداخت افزایش ضریب حقوق کارکنان اداری از ( ۳

 ۵۸از اول فروردین  ریال ۱۱۱ریال به 

 حقوق و مزایا و فوق العاده مدیریت سرپرستان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی( 4

ی هیات علمی دانشگاه تهران در آن دسته از دانشگاهها مممیزه مرکزی در مورد نحوه اجرای آئین نامه استخدا پیشنهاد هیات( ۵

 میزه ندارندو موسسات آموزش عالی که گروه آموزشی کامل و هیات م

عنوان بازنشستگی و ذخیره از کارکنان کسر و در ه پیشنهاد دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی در مورد نحوه خرج مبالغی که ب( ۶

 حساب مخصوص نگهداری شده است

مدت  آئین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی موضوع ۲۸ماده  ۲پیشنهاد دانشگاه فردوسی در مورد تجدید نظر در تبصره ( ۷

 یمرخصی استحقاقی اعضاء هیات علمی شاغل در پستهای مدیریت

در مورد تجدید نظر در مصوبات نهمین اجالسیه هیات امناء دانشگاه مزبور مورخ  )دانشگاه تبریز( پیشنهاد دانشگاه آذرآبادگان( ۸

۱۱/۱۱/۱۳۵۲ 

 خوابگاه برای دانشجویاناجاره ( پیشنهاد موسسه آموزش عالی آمار و آنفرماتیک در مورد کسب مجوز 9

 پیشنهاد موسسه آموزش عالی آمار و آنفرماتیک در مورد کسب مجوز پرداخت وام مسکن به اعضاء هیات علمی از محل مانده اعتبارات( ۱۱

ریال و همچنین افزایش  4۱۱پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد کسب مجوز برای افزایش ضریب حقوقی کمک مربیان به ( ۱۱

 حقوق ثابت ٪۵۱مرکز آنان بر مبنای  خارج از

 در مورد تامین بقیه خسارات وارده به چند دستگاه اتومبیل دانشگاه ) دانشگاه تبریز(بادگانآپیشنهاد دانشگاه آذر( ۱۲

نان )کارک صاحبان سهمه پیشنهاد دانشگاه شیراز در مورد کسب مجوز استرداد موجودی صندوق ذخیره کارکنان آن دانشگاه ب( ۱۳

 دانشگاه(

 پیشنهاد دانشگاه ارومیه در مورد درخواست مجوز اجرائی آئین نامه مالی و معامالت دانشگاه تهران یا تبریز در آن دانشگاه( ۱4

ی حوطه سازی خوابگاههام پیشنهاد دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد کسب مجوز برای واگذاری باقیمانده عملیات ساختمانی و( ۱۵

 ب در چهارچوب قرارداد قبلی –ال  –میلیون ریال به شرکت ت  9۱غ آن دانشگاه تا مبل

 پیشنهاد پژوهشگاه علوم انسانی در مورد عقد قرارداد مقطوع با صاحبنظران و متخصصین علوم اجتماعی( ۱۶

 یبلسر، دانشسرانامه دانشگاه مازندران در خصوص ادغام مدرسه عالی کشاورزی ساری، مدرسه عالی علوم اجتماعی و اقتصادی با( ۱۷

 عالی فنی بابل و مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان در دانشگاه مازندران

نامه دانشگاه فردوسی منضم به نامه شورای کارکنان اداری آن دانشگاه در مورد عدم پرداخت کمک هزینه مسکن به اعضاء ( ۱۸

 اداریهیات علمی و یا پرداخت آن بطور مساوی به اعضاء هیات علمی و کارکنان 

 پیشنهاد دانشگاه صنعتی تهران در مورد تصویب اعطای پایه های استحقاقی و چند پیشنهاد دیگر دانشگاه مزبور( ۱9

ریال اضافه پرداختی مال االجاره ساختمان محل سکونت  ۷۶۱۱۱پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم برای کسب مجوز پرداخت ( ۲۱

 عالی زاهدان رایرئیس دانشس

 رسه عالی بازرگانی در مورد تمدید بورس آقای عبدالمجید ابراهیمی عضو هیات علمی آن دانشگاه برای سال چهارمپیشنهاد مد( ۲۱

منظور برقراری فوق العاده محرومیت از کلینیک ویژه برای اعضاء هیات ه پیشنهاد دانشگاه فردوسی در مورد کسب مجوز ب( ۲۲

 علمی گروههای بیهوشی دانشگاه مزبور

د دانشگاه تهران در مورد تمدید ماموریت سال گذشته آقای ابوالحسن جلیلی استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی از پیشنها( ۲۳

 کرده اند سمت رایزن فرهنگی در سفارت جمهوری اسالمی ایران در پاریس خدمت می که با ۱/۷/۵۸تا  ۱/۷/۵۷

 یش حق الزحمه آسیستانهای رشته بیهوشیپیشنهاد دانشگاه فردوسی و دانشگاه تهران در مورد افزا( ۲4

 پیشنهاد فرهنگستان زبان ایران در مورد انتقال آقای سید محمد مهدی جعفری پژوهشگر فرهنگستان به دانشگاه تهران( ۲۵



 



 

پیشنهاد مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیروی دانشگاه صنعتی تهران در مورد بررسی و تصویب حسابرسی سال ( ۲۶

 آن مرکز ۱۳۵۷

 در مورد ادامه آموزش دانشجویان دانشکده های پزشکی رازی کرمانشاه و بوعلی همدان ۲۱/۶/۵۸مورخ  ۳۱۷۲/4۳طرح شماره ( ۲۷

 پیشنهاد موسسه آموزش عالی آمار و انفرماتیک در مورد تصویب ترکیب شورای موسسه تا تعیین رئیس موسسه( ۲۸

 اجازه تامین تفاوت ارز برای هزینه تحصیلی آقای مجید همراه پیشنهاد دانشکده نقشه برداری در مورد( ۲9

 پیشنهاد دانشگاه فارابی در مورد کسب اجازه خرج از وجوه حساب اختصاصی دانشگاه( ۳۱

 دانشگاه ۵۷)هزینه های انجام شده( سال  پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد درخواست تصویب بودجه اصالحیه( ۳۱

عنوان مزایا به کارمندان ه ریال ب ۷۵۱۱ هپرداخت ماهیان م اقتصادی و اجتماعی بابلسر در مورد کسب اجازهپیشنهاد مدرسه علو( ۳۲

 ۱۳۵۷از اول شهریور 

ریال از حساب اختصاصی به شرکت تعاونی مسکن  ۱۱۱/۱۱۱/۳۵پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم در مورد مجوز واریز مبلغ ( ۳۳

 دانشگاه

 فردوسی در مورد تامین مسکن و افزایش حق کشیک کادر علمی مراکز پزشکی و کادر بهداشتی و درمانیپیشنهاد دانشگاه ( ۳4

 پیشنهاد دانشکده نقشه برداری در مورد برقراری بورس تحصیلی به آقای پاینده محمد امیری دانشجوی افغانستانی( ۳۵

 پیشنهاد دانشگاه ارومیه در مورد آرم دانشگاه مزبور( ۳۶

 سرپرستان و مربیان منطقه ایه اد دانشگاه ابوریحان بیرونی در مورد پرداخت فوق العاده خارج از مرکز بپیشنه( ۳۷

ی فریدون آذرهوش مربی تمام وقت مرکز مزبور اپیشنهاد مرکز آموزش مدیریت دولتی در مورد تمدید مدت بورس تحصیلی آق( ۳۸

 پنج ماهمدت ه ب

 مورد برقراری مقرری برای وارث مرحوم صادق نظری تکنسین آزمایشگاه دانشگاه مزبورپیشنهاد دانشگاه بوعلی سینا در ( ۳9

 حقوق به اعضای هیات علمی  %۸۱پیشنهاد دانشگاه بوعلی سینا در مورد درخواست برقراری فوق العاده خارج از مرکز به میزان ( 4۱

 رات دانشگاه مزبور انجام داده استپیشنهاد دانشگاه آزاد در مورد پرداختهائی که مرکز تولید انتشا( 4۱

پیشنهاد دانشگاه صنعتی تهران در مورد اجازه هزینه منافع حاصل از شرکت بیمه ساختمان و کار و اجازه مرخصی بدون حقوق ( 4۲

 خانم دانا خلیلی 

 پیشنهاد مدرسه عالی تکنولوژی سمنان در مورد تعیین میزان خارج از مرکز( 4۳

 زش عالی بیرجند درباره گروههای آموزشیپیشنهاد مجتمع آمو( 44

 پیشنهاد دانشکده مخابرات در مورد کمکهای رفاهی نقدی به دانشجویان دانشکده( 4۵

 پیشنهاد وزارت راه درباره تعیین تکلیف مجتمع آموزشی وزارت راه( 4۶

 رادیولوژیپیشنهاد دانشگاه فردوسی درباره پرداخت فوق العاده خطرات ناشی از اشعه به کادر ( 4۷

 کارکنان شبانه دانشگاه مزبوره پیشنهاد دانشگاه علم و صنعت درباره پرداخت اضافه کار ب( 4۸

ن، قایان نصیرغیاث الدیآپیشنهاد دانشگاه صنعتی تهران در مورد سه نفر بورسیه های دانشگاه مزبور و مرخصی بدون حقوق ( 49

 محمد سلطانیه و رضا سرعت

 دالر ۱۱۱/۵۱تی اصفهان در مورد سوگند نامه برای خریدهای خارجی بیش از پیشنهاد دانشگاه صنع( ۵۱

 پیشنهاد دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد تهیه سه استعالم برای خرید آزمایشگاههای تخصصی( ۵۱

 پیشنهاد تکنیکوم تهران در مورد تصویب مجموعه سازمان و تشکیالت موسسه مزبور( ۵۲

در خصوص مرخصی استعالجی، بازخرید مرخصی استحقاقی و اعطای پایه های درخواستی تعدادی پیشنهاد دانشگاه  صنعتی ( ۵۳

 از کارکنان دانشگاه مزبور

 پیشنهاد موسسه آموزش عالی بیرجند در مورد میزان فوق العاده خارج از مرکز رئیس موسسه مزبور( ۵4



 



 

 استخدامی هیات علمی آن دانشگاه پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد اصالحات ضروری در آئین نامه( ۵۵

پیشنهاد موسسه آموزش عالی آمار و انفرماتیک در مورد پذیرش دانشجویان رتبه اول و دوم در دوره فوق لیسانس موسسه ( ۵۶

 مزبور بدون شرکت در کنکور ورودی

 ی دانشجویان دوره فوق لیسانس علومریال به کمک هزینه تحصیلی ماهیانه برا ۱۱۱/۱۲پیشنهاد دانشگاه فردوسی درباره افزایش ( ۵۷

 پیشنهاد دانشگاه صنعتی اصفهان درباره ترکیب اعضاء هیات مدیره صندوق پس انداز کارکنان( ۵۸

و فوق العاده  ق التدریسحپیشنهاد دانشگاه تربیت معلم درباره رفع تبعیض بین مربیان لیسانس و فوق لیسانس از نظر میزان ( ۵9

 ۲۱ماده 

 پیشنهاد دانشکده نقشه برداری درباره میزان حق التدریس اعضاء هیات علمی ( ۶۱

 در مورد وضع استخدامی مربیان دانشکده دارو سازی آن دانشگاه )دانشگاه تبریز( پیشنهاد دانشگاه آذرآبادگان( ۶۱

 پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد اعطای مرتبه مربی به آقای محمد صادق محمدی( ۶۲

 موسسه آموزش عالی بیرجند درباره حقوق رئیس سابق این مدرسه نامه( ۶۳

 دانشگاه تربیت معلمه پیشنهاد فرهنگستان ادب و هنر ایران درباره انتقال آقای نامداریان ب( ۶4

 دانشگاه مزبور ۱۳۵۷پیشنهاد دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد تصویب هزینه های انجام شده در سال ( ۶۵

 موسسه آموزش عالی بیرجند  هیاتهای امناء درباره میزان فوق العاده های خارج از مرکزگزارش دفتر ( ۶۶

 درباره تقاضای مجدد تمدید مدت تحصیل تعدادی از بورسیه های دانشگاه مزبور )دانشگاه تبریز(  پیشنهاد دانشگاه آذرآبادگان( ۶۷

 برای بیش از مدت چهار سال

 ۲۵/۷/۵۸مورخ  ۵۷۲۱۷/۶موضوع پیشنهاد شماره دانشگاه تهران  ۱۳۵۸بودجه سال ( ۶۸

  ۲۸/9/۵۸مورخ  ۷۳۲۵دانشگاه فردوسی موضوع پیشنهاد شماره  ۱۳۵۸بودجه سال ( ۶9

 دانشگاه شیراز در مورد نحوه پرداخت پاداش کارکنان پیشنهاد ( ۷۱

 4/۱۱/۵۸مورخ  ۳۶۱۷به شماره  دانشگاه صنعتی اصفهاندرخواست  ( ۷۱

 مسئولین امور فنی شاغل در دفتر فنیه جندی شاپور در مورد صدور اجازه جهت پرداخت فوق العاده بنامه دانشگاه ( ۷۲

 آن موسسه ۱۳۵۷پیشنهاد مدرسه عالی حفاظت و بهداشت کار در مورد اصالح بودجه سال ( ۷۳

صندوق تعاونی ه ب ۱۷عتبار ماده در مورد تخصیص مبلغ پنج میلیون ریال از ا) دانشگاه تبریز( پیشنهاد دانشگاه آذرآبادگان ( ۷4

 مصرف کارکنان دانشگاه 

شاپور در مورد تفکیک فوق العاده خارج از مرکز به دو قسمت فوق العاده بدی آب و هوا و فوق العاده  پیشنهاد دانشگاه جندی( ۷۵

 محرومیت از تسهیالت زندگی

 پیشنهاد آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی در مورد مصرف وجوه اختصاصی ( ۷۶

 پیشنهاد دانشگاه بلوچستان در مورد صدور مجوز پرداخت هزینه های مربوط به آقای دکتر قالئی عضو هیات علمی دانشگاه مزبور( ۷۷

 گروه پیشنهاد  دانشگاه اصفهان در مورد شرکت مربیان آموزشی در جلسات شورای اجرائی( ۷۸

 منظور مسائل رفاهی کارکنانه از درآمد اختصاصی آن دانشگاه ب ٪4پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد اجازه خرج ( ۷9

5- 9۳/3/9۳3۳ 

 ۵۷موسسه آبشناسی ایران در مورد فعالیتهای آموزشی و امور مالی و اداری و هزینه های انجام یافته در سال پیشنهاد ( ۱

کشاورزی و عمران روستائی درباره آئین نامه مربوط به ضوابط استخدامی متخصصین تحقیقاتی سازمان تحقیقات پیشنهاد وزارت ( ۲

 کشاورزی

ا عهده ر یعضو هیات علمی که پستهای مدیریت پیشنهاد مدرسه عالی کاشان درباره تصویب پرداخت حق مدیریت به سه نفر( ۳

 باشند دار می



 



 

درباره تعیین میزان حداقل حقوق و مزایای کارکنان جزء تمام وقت دانشگاه بر پایه مبلغ )همدان( پیشنهاد دانشگاه بوعلی سینا ( 4

 ریال ۱۱۱/۲۵

 پیشنهاد دانشگاه بوعلی سینا درباره تطبیق وضع کارکنان آموزشی آن دانشگاه بر اساس ضوابط دانشگاه اصفهان( ۵

 اداری آقای عبدالمجید معاضدی  ی وپیشنهاد دانشگاه بوعلی سینا درباره تائید معاونت مال( ۶

 اصفهان در دانشگاه بوعلی سیناپیشنهاد دانشگاه بوعلی سینا درباره اجرای مقررات دانشگاه ( ۷

دانشگاه  وضع یکه پیشنهاد دبیرخانه شورای گسترش آموزش عالی درباره تبدیل وضع استخدامی و اداری دانشگاه بوعلی سینا ب( ۸

 دولتی

انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران درباره اجازه پرداخت مبلغ یکصد و چهل هزار ریال هزینه حمل اثاثیه آقای پیشنهاد ( 9

 دکتر مجتبی بلورفروشان از کشور آمریکا به ایران در مقابل ارائه صورتحسابهای الزم

 و پیشنهاد انستیتو علوم تغذیه ایران در مورد تشکیل هیات ممیزه در انستیت( ۱۱

پیشنهاد انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران در مورد اصالح مصوبه اختیار تفویض شده به آقای دکتر حسین قاسمی ( ۱۱

 برای استخدام مربی

 علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران درباره مصرف صرفه جوئیهای سال قبل پیشنهاد انستیتو( ۱۲

 پیشنهاد دانشگاه فردوسی درباره عدم تناسب افزایش فوق العاده مخصوص مربیان ( ۱۳

 پیشنهاد دانشگاه فردوسی درباره عدم پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای هیات علمی( ۱4

 ارکنان مراکز پزشکی وابسته به دانشگاه فردوسیه کپیشنهاد دانشگاه فردوسی درباره پرداختهای اضافی ب( ۱۵

 مدرسه عالی نآکارکنان اداری ه ریال حق مسکن ب ۷۵۱۱پیشنهاد مدرسه عالی علوم اقتصادی بابلسر درباره پرداخت ( ۱۶

 کارکنانه منظور پرداخت وام به پیشنهاد دانشگاه ابوریحان بیرونی درباره تخصیص مبلغ پنج میلیون ریال ب( ۱۷

 با ادامه اقامت آقای ابراهیم پاشا عضو هیات علمی آن دانشگاه در آمریکاپیشنهاد  دانشگاه ابوریحان بیرونی در مورد موافقت ( ۱۸

 درباره وظایف شورای دانشگاه ایران  پیشنهاد دانشگاه آزاد( ۱9

 پیشنهاد دانشگاه شمال ایران در مورد وضع حقوق کارکنان دانشگاه( ۲۱

 کردن مانده اعتبارت سالهای قبل خرج جازه برای هزینه واپیشنهاد دانشگاه شمال ایران درباره صدور ( ۲۱

 پیشنهاد  دانشگاه شمال ایران درباره وضع پرداخت مزایای کارکنان آن دانشگاه( ۲۲

 پیشنهاد دانشکده هواشناسی و علوم جو در مورد پرداخت سه هزار ریال به دانشجویان بعنوان حق مسکن( ۲۳

 ۱۳۵۶الزحمه اعضای پیمانی  هیات علمی از اول مهرماه پیشنهاد دانشکده توانبخشی در مورد اجرای میزان حق ( ۲4

 پیشنهاد سازمان امور دانشجویان در مورد تشکیل صندوقهای رفاهی دانشجوئی  دانشکده توانبخشی( ۲۵

  پیشنهاد دانشگاه تهران در مورد تصویب طرح مربوط به هزینه های تحقیقاتی و نمودار سازمانی مجتمع آموزش عالی قزوین و قم( ۲۶

 آئین نامه استخدامی هیات علمی ۱۱اختیار هیات امناء موضوع ماده پیشنهاد پلی تکنیک تهران درباره تفویض ( ۲۷

 پیشنهاد دانشگاه صنعتی تهران درباره تائید پایه های اعضای هیات علمی آن دانشگاه( ۲۸

 کامکار مربی دانشکده علوم آن دانشگاهپیشنهاد دانشگاه تبریز درباره تقاضای تمدید ماموریت آقای اردشیر ( ۲9

پیشنهاد دانشگاه تبریز درباره تمدید ماموریت تحصیلی آقایان حسین دلیل التجاری و سیروس لطفی و عباسعلی کاظمی ( ۳۱

 مربیان دانشگاه در خارج از کشور

 پیشنهاد دانشگاه تبریز در مورد افزایش نرخ آگهی در روزنامه ( ۳۱

 تبریز در مورد تعدیل بهای ساختمانهای کوی استادان دانشگاه پیشنهاد دانشگاه( ۳۲

 آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه ۲۷پیشنهاد دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد تغییر ماده ( ۳۳

 میلیون ریال  ۶/99پیشنهاد دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد اجازه افزایش هزینه ساختمانی تا مبلغ ( ۳4



 



 

 دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد اجازه خرید خارجی  با دو استعالمپیشنهاد ( ۳۵

 پیشنهاد دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد اجازه هزینه درآمدهای اختصاصی دانشگاه( ۳۶

 ۱۳۵۷( بخشنامه وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد اصالح بودجه سال ۳۷

 حقوق دانشگاههای غیر دولتی پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد افزایش( ۳۸

 میزان  یک هفتمه پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد افزایش حق الزحمه اعضای هیات علمی پیمانی ب( ۳9

موزش عالی غیر دولتی و اجرای ضوابط حقوق دانشگاهها و موسسات آ پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد لغو( 4۱

 ضوابط جدید

 نهاد دانشکده دماوند در مورد حقوق افسران وظیفه ارتش( پیش4۱

 پیشنهاد مدرسه عالی شمیران در مورد عیدی کارکنان خرید خدمت( 4۲

 پیشنهاد مدرسه عالی شمیران در مورد تعیین حقوق و مزایای سرپرست امور معاونت مالی مدرسه عالی( 4۳

 هزینه های ترم تابستانی از محل صرفه جوئیهای بودجهپیشنهاد مدرسه عالی شمیران در مورد اجازه پرداخت ( 44

 پیشنهاد آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی در مورد اجازه خرج صرفه جوئیهای در آمدهای اختصاصی( 4۵

 در مورد اجرای آئین نامه کادر اداری و فنی دانشگاه آزاد یا دانشگاه صنعتی تهران )دانشگاه الزهرا(( پیشنهاد دانشگاه متحدین4۶

 پیشنهاد دانشگاه متحدین در مورد آئین نامه کمهای درمانی( 4۷

 رئیس سابق مدرسه عالی علوم کاشان پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در مورد مطالبات آقای آرام فر( 4۸

 رزی مازندران)ساری( در مورد آئین نامه استخدامی هیات علمیپیشنهاد مدرسه عالی کشاو( 49

 کارکنانه ریال بابت هزینه ایاب و ذهاب ب ۲۶۱۱پیشنهاد مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر در مورد پرداخت مبلغ ( ۵۱

 بیاندر مورد ترمیم فوق العاده مخصوص مر )دانشگاه خوارزمی(  ( پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم۵۱

 در مورد آئین نامه صندوق تعاونی کارکنان )دانشگاه خوارزمی(پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم( ۵۲

 پیشنهاد دانشگاه شیراز در مورد طرح جدید استخدام هیات علمی( ۵۳

مرحوم مصطفی ستاریان بابت  پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد پرداخت ماهانه مبلغ ده هزار ریال به خانم تبریزی همسر( ۵4

 فرزندشانهزینه تحصیلی 

 پیشنهاد مجتمع آموزش صنعتی کشور در مورد تصویب فوق العاده خارج از مرکز( ۵۵

 پرورش در مورد تصویب پست آقای دکتر ریاضی برای تصدی ریاست مدرسه عالی علوم کاشان پیشنهاد وزارت آموزش و( ۵۶

 هداشت کار در مورد تفویض اختیارات هیات امناء مدرسه به وزیر کارپیشنهاد مدرسه عالی حفاظت و ب( ۵۷

9- 4/4/9۳3۳ 

ویب تص ، امادر مورد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که کارکنان غیر هیات علمی آنها تابع قانون استخدام کشوری نیستند (۱

 پرداخت حقوق و افزایش حقوق آنان از وظایف هیات امناء بوده است

ریال به حقوق و مزایای  کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که تابع قانون  ۷۵۱۱افزایش مبلغ ( ۲

 استخدام کشوری نیستند

 قانون اصالح پاره ای از مواد مربوط به قانون هیاتهای امناء  ۸از ماده  ۸در اجرای بند تفویض اختیار به دانشگاهها  ( ۳

 غیر نقدی به کارکنان غیر هیات علمی موسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتیپرداخت کمک ( 4

 به اعضای هیات علمی و اداری دانشگاهها  و موسسات آموزش عالی و پژوهشی  ۱۳۵۷پرداخت پاداش آخر سال ( ۵

 و پژوهشیتصویب و اجازه پرداخت کمک هزینه مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ( ۶

در خصوص درخواست وضعیت استخدامی تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده  )دانشگاه تبریز( پیشنهاد دانشگاه آذرآبادگان (۷

 پزشکی آن  دانشگاه



 



 

 وزارت فرهنگه سرپرست موسسات آموزش عالی وابسته ب ۲۲/۱۲/۱۳۵۷مورخ  ۲9۸/۱۲نامه شماره ( ۸

 آئین نامه استخدامی هیات علمی ۵۱و  4۳ریزی علمی و آموزشی در مورد اصالح مود  پیشنهاد موسسه تحقیقات و برنامه( 9

 در خصوص آئین نامه و سقف معامالت  دو فقره پیشنهاد دانشگاه صنعتی اصفهان( ۱۱

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بمنظور تامین اعتبار برخی از مواد هزینه  اصالح بودجه( ۱۱

 مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه اصفهان پیشنهاد رئیس هیات( ۱۲

 ریال ۱۱۱/۱۱ریال به  ۱۱۱/۵پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد ترمیم فوق العداده  مخصوص مربیان از ( ۱۳

پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد مجوز و تعیین میزان پرداخت ها و همچنین نحوه مصرف هزینه های جاری و روزمره و ( ۱4

 (۱۳۵۸در سال مالی جاری) دانشگاه اصفهانه خت تنخواه گردان از واحدهای درمانی و دانشکده های وابسته بپردا

 ۱۳۵۷حسابهای سال ه پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد تعیین حسابرس برای رسیدگی ب( ۱۵

  ۵۷پیشنهاد دانشگاه اصفهان در مورد اصالح بودجه سال ( ۱۶

برای پرداخت وام که در اختیار  ۵۷میلیون تومان از صرفه جوئیهای سال  ۵/۱اصفهان در مورد تخصیص پیشنهاد دانشگاه ( ۱۷

 صندوق مخصوص قرار خواهد گرفت

 پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم در مورد تغییر بعضی از مواد آئین نامه استخدامی هیات علمی ( ۱۸

هیات ممیزه درباره آقایان محمدحسین مروتی و امان قرائی مقدم اعضای پیشنهاد  دانشگاه تربیت معلم در مورد تائید نظر ( ۱9

 آئین نامه استخدام هیات علمی استحقاق دریافت ترفیع را دارند ۱۱هیات علمی که به استناد ماده 

فوق لیسانس عنوان کمک هزینه به دانشجویان رشته ه ریال ب ۱۱۱/۲۱پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم در مورد پرداخت ماهانه  (۲۱

 زبان و ادبیات فارسی در مقابل اخذ تعهد خدمت

 به کارکنان اداری ماهانه به مبلغ ده هزار ریال ۱/۱۱/۵۷پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم در مورد پرداخت کمک هزینه مسکن از ( ۲۱

 آن دانشگاه ۵۷پیشنهاد دانشگاه تربیت معلم در مورد اصالح بودجه سال ( ۲۲

 ۵۷عالی یزد بابت هشت ماهه اول سال  یشسرامورد تصویب هشتاد هزار ریال اضافه اجاره بهای منزل رئیس دانپیشنهاد در ( ۲۳

 پیشنهاد دانشکده مخابرات در مورد ترمیم فوق العاده مخصوص و افزایش ضریب ریالی حقوق( ۲4

یعقوب سالمت ابراهیمی و خانم  ، بریشمیانپیشنهاد دانشکده مخابرات در مورد تمدید ماموریت تحصیلی آقایان محمد صادق ا( ۲۵

 پوراندخت نرگسی اعضای هیات علمی آن دانشگاه برای یکسال دیگر

ریال به چهار نفر که بعلت استخدام از اول مهرماه  ۱۱۱/۲۵پیشنهاد مدرسه عالی شمیران در مورد پرداخت عیدی کامل بمیزان ( ۲۶

 نصف این مبلغ به آنها پرداخت شده است

 نهاد مدرسه عالی شمیران در مورد تائید سمت معاونت آقای دکتر حسن احدی مامور از طرف وزارت آموزش و پرورشپیش( ۲۷

 آن دانشکده ۵۷حسابهای سال ه پیشنهاد مدرسه عالی شمیران در مورد تعیین حسابرس برای رسیدگی ب( ۲۸

 عنوان معاون و مسئول امور مالی مدرسهه بپیشنهاد مدرسه عالی شمیران در مورد انتخاب خانم نسرین اسپهانی ( ۲9

 پیشنهاد دانشگاه آذرآبادگان در مورد تایید رای هیات امناء مبنی بر پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال ساالنه به استاد شهریار( ۳۱

 آن دانشگاه ۱۳۵۷پیشنهاد دانشگاه آذرآبادگان در مورد تعیین حسابرس برای رسیدگی به حسابهای سال ( ۳۱

 مربیان و دستیاران آن دانشگاهه پیشنهاد دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد صدور اجازه برای استفاده از کمکهای غیر نقدی ب (۳۲

 پیشنهاد دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد اخراج سه نفر از اعضای هیات علمی آن دانشگاه( ۳۳

 نامه صندوق رفاه و تراز نامه سال گذشته آن انستیتوپیشنهاد انستیتو عالی علوم بیمارستانی در مورد تصویب اساس( ۳4

پیشنهاد موسسه آموزش عالی آمار و انفرماتیک مبنی بر تغییر موادی از آئین نامه استخدامی در مورد شورای موسسه و انتخاب ( ۳۵

 مدیر گروه



 



 

وظیفه آقایان بهروز بینش آق اولی و  فر از افسرانن پیشنهاد موسسه آموزش عالی آمار و انفرماتیک درباره میزان حقوق دو( ۳۶

 عبدالرحیم شهالتی

 موسسه ۵۷پیشنهاد موسسه آموزش عالی آمار و انفرماتیک در خصوص اصالح بودجه سال ( ۳۷

 مورد صدور و اجازه برای اعطای پایه برای اعضای هیات علمی استفاده کننده از بورس که در خارج از کشور میباشندپیشنهاد در( ۳۸

خواست کارکنان دانشگاه شیراز درباره وضع استخدامی کارکنان اداری و فنی دانشگاه و همچنین تغییر وضع آن از غیر در( ۳9 

 دولتی به دولتی

پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی درباره  تصویب آئین نامه استخدام هیات علمی و مالی و معامالت و سازمان و ( 4۱

 طبیعی گرگان تشکیالت مدرسه عالی منابع

 مدرسه عالی پیشنهاد مدرسه عالی علوم کاشان در مورد حقوق و مزایای افسران وظیفه مشغول خدمت در آن( 4۱

ریال وجه ثبت نام صندوق رفاه دانشجویان برای پرداخت وام  ۱۱۱/۷۱۷پیشنهاد مدرسه عالی علوم کاشان درباره تخصیص ( 4۲

 الری ۱۱۱/۵دانشجویان تا حداکثر ه ضروری ب

 نامه وزارت امور اقتصاد و دارائی درباره حقوق رئیس مدرسه عالی علوم کاشان( 4۳

 پیشنهاد موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی درباره تغییر بعضی از مواد آئین نامه استخدام هیات علمی( 44

 عالیمدرسه  آن ۵۷پیشنهاد مدرسه عالی بازرگانی در مورد اصالح بودجه سال ( 4۵

 مدرسه عالی آن ۵۷پیشنهاد مدرسه عالی بازرگانی در مورد کسر اعتبار سال ( 4۶پ

 پیشنهاد آموزشگاه عالی آموزشیاری درباره پرداخت کمک هزینه مسکن به کارکنان آن آموزشگاه( 4۷

 پیشنهاد آموزشگاه عالی آموزشیاری درباره تائید مصوبات شورای آموزشی( 4۸

 پیشنهاد سازمان سنجش آموزش کشور درباره آئین نامه صندوق رفاه کارکنان ( 49

 درباره تجدید نظر در ترکیب کمیسیون معامالت دانشگاه )دانشگاه الزهرا( پیشنهاد دانشگاه متحدین( ۵۱

 سابق میزان مصوب هیات امنای ه پیشنهاد دانشگاه متحدین درباره پرداخت حقوق به آقای دکترکریم فاطمی ب( ۵۱

 پیشنهاد وزارت راه و ترابری درباره بودجه و اختیارات مجتمع آموزشی وزارت راه( ۵۲

 پیشنهاد دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی در مورد آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشکده مزبور( ۵۳

 است صورت سپرده ثابت در بانک عمران موجودپیشنهاد دانشگاه تهران برای استفاده از اعتبارات موسسه بیوشیمی و بیوفیزیک که ب( ۵4

 ۵۳آئین نامه معامالت دانشگاه مصوب خرداد  ۲پیشنهاد دانشگاه تهران درباره اصالح ماده ( ۵۵

 نفری جایگزین هیاتهای امناء( ۳)موارد پیشنهادی جلسه قائم مقامان هیات 9۳31 /53/95 -1 

 ۱۳۵۷از اول مهر ماه  4۱۱به  ۳۵۱واحدهای آموزش عالی و پژوهشی دولتی از موضوع تغییر ضریب حقوق اعضاء هیات علمی ( ۱

 با توجه به افزایشی که در حقوق کارکنان دولت داده شده است ۱۳۵۸از اول فروردین ماه  4۵۱به  4۱۱و از 

افزایش ریالی که موضوع افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی معادل ( ۲

 ۱/۷/۱۳۵۷به اعضای هیات علمی واحدهای دولتی داده شده است از محل اعتبارات خود موسسات مربوط از 

نند ک افزایش حقوق کارکنان اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی که از قانون استخدام کشوری استفاده نمی( ۳

 ۱/۷/۱۳۵۷اعتبار کافی در بودجه مصوب داشته باشند از  در سطح افزایش کارکنان دولت در صورتیکه

کارکنان ادارای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی که تابع ه ریال بعنوان اضافه حقوق ب ۷۵۱۱/اجازه پرداخت مبلغ ( 4

شرط وجود ه ب ۱/۷/۱۳۵۷هیات وزیران از  ۲۵/۷/۱۳۵۷مورخ  ۷4۶۲۶نامه شماره  باستخدام کشوری نیستند بر اساس تصوی قانون

 اعتبار در بودجه موسسه مربوط

اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی دولتی از ه صدور مجوز پرداخت ترمیم فوق العاده مخصوص ب( ۵

 شود میزانی که در دانشگاه تهران ترمیم و پرداخت میه ب ۱/۷/۱۳۵۷



 



 

 کارکنان اداری طبق آئین نامه های مصوب دولتیه صدور اجازه پرداخت کمک غیر نقدی ب( ۶

 کلیه کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشیه ریال ب ۲۵۱۱۱صدور اجازه پرداخت پاداش تا میزان /( ۷

اجازه پرداخت کمک هزینه مسکن به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که تصویب و اجازه پرداخت کمک هزینه ( ۸

 ۱/۷/۱۳۵۷به اعضای هیات علمی آنان در اختیار هیات امناء بوده است، در صورت وجود اعتبار از مسکن 

پیشنهاد دانشگاه آذرآبادگان)دانشگاه تبریز( در مورد درخواست وضعیت استخدامی تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده ( 9

 پزشکی آن دانشگاه

سرپرست موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و هنر در خصوص وضعیت ۲۲/۱۲/۱۳۵۷مورخ  ۲9۸/۱۲نامه شماره ( ۱۱

هنرستان عالی موسیقی و هنرستان و هنرکده ملی موسیقی ، پرونده داوطلبان هیات علمی دانشکده های هنرهای تزئینی و دراماتیک

 که بایستی تغییر وضع یابند و همچنین کسانی

آئین نامه استخدامی هیات علمی جهت  ۵۱و  4۳پیشنهاد موسسه تحقیقات و برنامه ریزی آموزشی در مورد اصالح مواد ( ۱۱

 روز ۱۵پنج نفره برای رسیدگی به تخلفها و شکایات اعضای هیات علمی و غیبت بدون عذر موجه به مدت تعیین هیات 

 ناریدهای کمتر از یکصد هزار تومان و  بیش از یکصد هزار تومدر مورد خ اصفهانصنعتی  دو فقره پیشنهاد دانشگاه ( ۱۲

 اصالح بودجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تفویض اختیار در مورد  ( ۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


