
 

 

 :دانشگاه تهران ءهيأت امنا مصوبات فهرست کامل
۱۳۴۶-۱۳۵۷ 

 
 (یستن وجودم)سوابق جلسه : ۶/۶/۱۳۴۶ـ جلسه اول ۱

 :۱۴/۶/۱۳۴۶ـ جلسه ۲

 ـ آيین نامه داخلي هیأت امنا ۱

 :۱9/۶/۱۳۴۶ـ جلسه ۳

 شن های شاهنشاهي از محل عوائد اختصاصي دانشگاهجريال جهت برگزاری  000/500/7مبلغ  ـ ۲

 )سابقه مصوبه موجود نیست(.؟....................................ـ - ۳

 آيین نامه وام شرافتي -۴

 :۴/۷/۱۳۴۶ـ جلسه ۴

 تا زمان تصويب آيین نامه در هیأت امنادامي راجع به هیأت آموزشي ـ اجرای مقررات مالي و استخ5

 :۱۳/۷/۱۳۴۶ـ جلسه ۵

 ـ آيین نامه مرکز راهنمايي دانشجويان۶

 سال 5خاب آقای دکتر جهانشاه صالح به رياست دانشگاه برای مدت ـ انت7

 :۲0/۷/۶۱۳۴ـ جلسه  ۶

 دانشگاهآيین نامه استخدام هیأت آموزشي  ـ ۸

   ـ انحالل کادر انتظامي موجود و تفويض اختیار و مسؤولیت ترتیب انتظامات داخلي دانشگاه به رئیس دانشگاه۹

 ات ورودیو پاداش امتحان پرداخت حق الزحمهـ ۱0

 ۱9/9/۱۳۴۶ـ جلسه  ۷

 ـ بودجه۱۱

 :۱9/۱0/۱۳۴۶ـ جلسه ۸

 ـ آيین نامه امور مالي و معامالت دانشگاه۱۲

 دانشکده کشاورزی رضائیه  ـ مقاوله نامه با وزارت علوم در خصوص دانشجويان سال سوم۱۳

 نیکبه رياست پلي تکاستاد تمام وقت  دانشکده فني  انتخاب آقای دکتر يگانه حائری -۱۴

 تعدادی از رؤسای دانشکده هاـ تائید انتصاب ۱5

 و شهريه دانشجويان مین هزينه کالسهای شبانه از محل هزينه نام نويسيـ تأ۱۶

 :۱0/۱۲/۱۳۴۶ـ جلسه 9

 ارسال مصوبات برای اعضای هیات امناء جهت دريافت  نظرات آنها ـ ۱7

 تبديل وضع مستخدمین رسمي دانشگاه    -۱۸

 دانشکده پزشکيآقای دکتر حفیظي به رياست اب انتصتائید  ـ۱۹

 دانشیار متوفای دانشکده کشاورزیی رزـ ترمیم حقوق ورثه مرحوم دکتر ابوالحسن معظمي گود۲0

 :۳0/۳/۱۳۴۷ـ جلسه مورخ ۱0

 ـ بودجه ۲۱

 نامه نخست وزيری درباره حقوق روسای دانشگاهها ـ ۲۲

 آيین نامه معامالت دانشگاه تهران تصويب -۲۳

 ـ اجازه هزينه از عوايد خاص وتنفیذ هزينه های انجام شده قبلي۲۴



 

 

 ی و افزايش حقوق برگزار کنندگان امتحانات ـ هزينه امتحانات ورود۲5

 از دبیران دانشگاه به استادياری ده نفر ـ تبديل وضع ۲۶

 ـ حق الوکاله وکالی دانشگاه۲7

 :۱۸/۴/۱۳۴۷ـ جلسه ۱۱

 ون به رياست دانشکده هنرهای زيباآقای هوشنگ سیحتايید انتصاب ـ ۲۸

ـ ترمیم و پرداخت ما به التفاوت حقوق ورثه مرحوم رضاقلي سرداری استاد متوفای دانشکده حقـوق و مرحـوم ابوالحسـن گـودرزی     ۲۹

 دانشیار متوفای دانشکده کشاورزی

 عالجات دکتر محمد معین در بیمارستان شهر نوترالـ پرداخت هزينه م۳0

 از اعضای هیات آموزشي که پرونده آنها در شورای گروه و دانشکده مربوطه تصويب شده است ای انتخاب عدهـ ۳۱

 ۱۲تصويب مقررات استخدامي هیات آموزشي تا پايان ماده -۳۲

 دانشکده پزشکي ۱۳۸۴۲تصويب مفاد نامه شماره -۳۳

 :۲۵/۴/۱۳۴۷ـ جلسه ۲۱

 ۳0ماده  تا ۱۳ت استخدامي هیأت آموزشي: از ماده مقرراـ تصويب ۳۴

 :۱/۵/۱۳۴۷ـ جلسه ۳۱

  ۳۱تا ماده  ررات استخدامي هیأت آموزشيمقـ تصويب ۳5

 ـ انجام برخي هزينه ها از محل مازاد وجوه حاصل از نامنويسي امتحانات ورودی۳۶

 :۲9/۵/۱۳۴۷ـ جلسه ۴۱

 هرضا به رياست دانشگا ح و انتخاب آقای پروفسور فضل الهـ استعفای آقای دکتر جهانشاه صال۳7

 :۲۴/۶/۱۳۴۷ـ جلسه ۵۱

 نو تعیین حقوق آنا تمام وقت ـ اجازه جذب تعدادی معلم پیماني۳۸

 ـ اجازه هزينه از عوايد اختصاصي۳۹

 نامه استخدام هیأت آموزشي  ـ تمديد اجازه اجرای موقت آيین۴0

 :۲۱/۸/۱۳۴۷ـ جلسه ۶۱

 ـ نحوه انتصاب مديران گروهها و رؤسای دانشکده ها۴۱

 و صدور دستور اجرای آزمايشي آن زشي ار به کمیسیون ويژه برای تصويب آيین نامه استخدامي هیأت آموـ تفويض اختی۴۲

 ـ اجازه پرداخت فوق العاده به استادياران۴۳

 به منظور پرداخت پاداش تحت عنوان جايزه علميخدمات اعضای هیأت آموزشي  ـ تشکیل کمیته ارزشیابي۴۴

 راز رتبه دانشیاریوطلبي برای احاـ نحوه اعالم د۴5

 ۱۳۴7ـ نحوه تخصیص بخشي از اعتبارات سال ۴۶
 :9/9/۱۳۴۷ـ جلسه ۷۱

 استخدامي و مالي: موضوعات تصويب چند مورد ـ ۴7

 ررات استخدامي هیأت آموزشي تفويض اختیار به رئیس دانشگاه در خصوص مق-۱/۴7

 مختلف بودجهـ تفويض اختیار به رئیس دانشگاه برای جابجايي اعتبارات مواد ۲/۴7

 اعتبارات برنامه هانحوه جابجايي  ۳/۴7

 تمرکز عوايد اختصاصي در سازمان مرکزی ۴/۴7

ـ تأمین اعتبار هزينه های غیر مستمر از محل صرفه جويي رديف های بالتصدی و رديف هايي که متصديان آنهـا بـه علتـي از    5/۴7

 صندوق دانشگاه دريافتي ندارند.



 

 

برای کمک رئیس دانشگاه به دانشجويان بي بضاعت و خدمتگزاران جـزء و   یون ريال از بودجه دانشگاهـ اختصاص مبلغ ده میل۶/۴7

 امور آموزشي و فرهنگي دانشجويان 

 ـ تفويض اختیار به رئیس دانشگاه در خصوص بخشي از هزينه های جاری 7/۴7

 ـ تفويض اختیار به رئیس دانشگاه در خصوص اصالح آيین نامه معامالت۸/۴7

 تايید تبديل احکام سرپرستان دانشکده ها بعنوان رئیس دانشکده -۴۸

 :۱۸/۱0/۱۳۴۷ـ جلسه ۸۱

 دانشیاری به آقايان احمد صفايي و مرتضي مطهری فرديد و مقامدکتر احمد آقای استادی به  مقام اعطای  -۴۹

 :۲/۱۲/۱۳۴۷ـ جلسه 9۱

 دانشگاه   ۱۳۴۸ـ تشکیل کمیسیون ويژه برای بررسي و تصويب بودجه سال 50

 ـ اعطای مقام استادی به آقای کمال نوربخش5۱

 :۴/۳/۱۳۴۸ـ جلسه ۲0

 ـ تشکیل کمیسیون ويژه برای بررسي سازمان اداری دانشگاه5۲

 تصويب آيین نامه معامالت دانشگاهـ 5۳

 ه در موارد استثناييبه خارج با پرداخت پاداش ماهان ص اعزام اعضای هیأت آموزشي در خصو رئیس دانشگاهتفويض اختیار به -5۴

   جهت تصويب هیات امناء ررات استخدامي هیأت آموزشيمق طرح مقدماتي  ـ تعیین مهلت برای تکمیل55

 :۲۸/۴/۱۳۴۸ـ جلسه ۱۲

 تهران و انتخاب آقای دکتر علینقي عالیخاني به رياست دانشگاهاز سمت رئیس دانشگاه رضا ه استعفای آقای پروفسور فضل الموافقت با ـ 5۶

 :9/9/۱۳۴۸ـ جلسه ۲۲

 به رياست آقای دکتر اقبال نامه استخدام هیأت آموزشي  و سازمان اداری دانشگاه ـ تشکیل کمیسیون جديد برای تصويب آيین57

 مجاور دانشکده کشاورزی از محل صرفه جويي های سال قبلهای ـ دستور خريداری اعیاني 5۸

 فوق العاده به هیأت آموزشي تمام وقت دانشگاهو پرداخت  ۱۳۴۸سال به هزينه های  ۱۳۴7ـ تخصیص صرفه جويي های سال 5۹

 ـ نحوه فروش کتب منتشره اداره کل انتشارات دانشگاه۶0

 ـ تفاوت حقوق دريافتي و وظیفه مرحوم پور داود و مرحوم رضاقلي سرداری۶۱

 ـ  اعتبارات واگذار شده به دانشکده پزشکي  ۶۲

 گروه غیر پزشکي ۱۳۴7ی سال داد حسابرسي حسابهاارقرـ انعقاد ۶۳

 حذف شود(۶۴)عدد حسابداری با مؤسسه امین سیستم های خدماتنعقاد قرارداد ا -۶۴ 

   ۳/۲/۱۳۴9ـ جلسه ۳۲

 فوق العاده مخصوص اعضای هیأت علمي دانشگاه ـ تصويب۶5

 از اعضای هیأت علمي   نفر ۸ـ تصويب مراتب علمي ۶۶

 دانشگاه وص اصالح آيین نامه استخدامي هیأت علميدر خصمنتخب ـ تفويض اختیار به کمیسیون ۶7

 با مؤسسه امین  ۱۳۴۸ـ انعقاد قرداد حسابرسي سال ۶۸

 ـ تأمین اعتبار وام دانشجويي۶۹

 صفا ألیف کتاب با آقای دکتر ذبیح الهبرای انعقاد قرارداد تحقیق و ت ـ تفويض اختیار به کمیسیون منتخب70

 شکيشکي و دندان پززدانشکده های پ ـ تعیین فوق العاده مخصوص رؤسای7۱

 ن نامه های مربوططبق آئی ۴۹و  ۴۸در سال های  ـ اجازه مصرف عوايد اختصاصي7۲

استاد دانشـکده   و مرحوم پورداود استاد دانشکده حقوق به ورثه مرحوم رضاقلي سرداریبه التفاوت حقوق وظیفه ماـ پرداخت ماهانه 7۳

 ادبیات

 پايه چهار استادياری آقای دکتر تقي ابتکارتصويب  انشیاری به آقای دکتر رکن الدين سادات تهراني و د مرتبه ـ اعطای پايه يک7۴



 

 

 دانشگاه برای وصول شهريه فارغ التحصیالني که بدهي دارند یقاد قرارداد با مؤسسه اعتبارعـ ان75

 ری کودکان و نوجوانانبرای احداث کتابخانه کانون پرورش فک ـ واگذاری زمین به آموزش و پرورش کرج7۶

 دانشگاه ۴7برای حسابهای سال  گزارش حسابرسان مؤسسه امینبررسي ـ 77

 به اعضای هیات علمي دانشگاه پزشکي دانشجويانفوق العادۀ معاينه  پرداخت  ـ7۸

 سرپرست دانشکده اقتصاد آقای منوچهر آگاه فوق العاده مخصوصپرداخت ـ 7۹

 ۱۳۴۹ه در خصوص بودجه سال ـ تفويض اختیار به کمیسیون ويژ۸0

 ـ تعیین تکلیف کتابهای مانده در انبار سازمان انتشارات و چاپ دانشگاه۸۱

 از اعضای هیأت علمي نفر ۲0ـ تصويب پايه و مرتبه تعداد ۸۲

   گروه غیر پزشکي دانشگاه ۴7ـ تصويب حسابهای سال ۸۳

 گروه پزشکي و بیمارستان های تابعه ۴7تصويب حسابهای سال  ـ ۸۴

 در مورد نحوه خريد کتاب آيین نامه تدارکات ۱7ماده  اصالح-۸5

 ـ تمديد مأموريت آقای عبدالعلي جهانشاهي در بانک بین المللي ترمیم و توسعه ۸۶

 اذن انتفاع يک قطعه زمین به شهرداری کرج برای بنای کتابخانه عموميـ ۸7

 شگاهـ اجازه بهره برداری بازرگاني از مؤسسه فیزيوتراپي دان۸۸

 ـ تبعیت از مقررات قانون محاسبات عمومي تا زمان تهیه مقررات خاص دانشگاه تهران۸۹

 موضوع رياست دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتي و مرکز زبان های خارجي و مديريت گروه زبان های خارجي ـ ۹0

 حذف شود( ۹۱عدد ) ۱۳50پرداخت فوق العاده مخصوص مربیان تمام وقت از ابتدای سال  -۹۱

 

 ـ  تاریخ جلسه مشخص نيست و مصوبات آن هم موجود نمی باشد۲۴

 

 ـ  تاریخ جلسه مشخص نيست و مصوبات آن هم موجود نمی باشد۲۵

 

   :۲۴/۴/۱۳۵0ـ جلسه ۲۶

 عالیخاني و انتخاب آقای دکتر هوشنگ نهاوندی به رياست دانشگاه موافقت با استعفای دکتر علینقي  -۹۲

   :۲۱/۵/۱۳۵0ـ جلسه ۷۲

 ید انتصاب معاونان دانشگاه و رؤسای دانشکده هايـ تأ۹۳

وزشـي  تصويب تهیه طرح های اجرايي برای تأمین مسکن، درمان و بیمه کادر آمتصويب پیشنهادهای رئیس دانشگاه در خصوص:  ـ ۹۴

تغییـر تشـکیالت    و  نامـه معـامالت دانشـگاه    تدوين و اجرای موقت آيـین  ی دانشگاه؛ تجديد نظر در برخي مواد آيین نامه هاو اداری؛ 

 سازمان مرکزی 

 ۱۳50برای تصويب بودجه سال  میسیون ـ تفويض اختیار به ک۹5

 قانون تشکیل و اختیارات هیأت امنای دانشگاه 7تفسیر ماده تايید ـ ۹۶

 استاد دانشکده حقوق ـ پرداخت مابه التفاوت حقوق وظیفه مرحوم رضاقلي سرداری۹7

 فويض اختیار به رئیس دانشگاه برای دعوت از اساتید به منظور تدريس در تابستانـ ت۹۸

 ۱۳۴۹ـ پرداخت حقوق و فوق العاده مخصوص به اساتید برای تدريس در تابستان از محل صرفه جويي های سال ۹۹

 

 :۱۷/۶/۱۳۵0ـ جلسه ۸۲

 دانشگاه ـ اصالحات آيین نامه استخدام هیأت علمي۱00

 ده مخصوص رؤسا و سرپرستان دانشکده هاـ فوق العا۱0۱



 

 

 ـ تمديد مأموريت آقای دکتر احسان نراقي۱0۲

 از اعضای هیأت علمي نفر ۳ـ تصويب مراتب علمي ۱0۳

 قاد قرارداد با مؤسسه حسابرسي امین عـ ان۱0۴

 برای کسب مدارج باالتر دانشگاهياز کشور  به خارج  ـ اعزام عده ای از دانش آموختگان ۱05

 ) تاریخ جلسه اصال شود(:0۲/۱۲/۱۳۵0ـ جلسه 9۲

 «داروسازی»و « علوم اداری و مديريت بازرگاني»انتصاب رؤسای دانشکده های تايید ـ ۱0۶

 دانشگاه و دانشکده پزشکي ۱۳5۱ـ تفويض اختیار به کمیسیون برای تصويب بودجه سال ۱07

   هدانشگا آيین نامه های مالي و معامالتتصويب و اجرای -۱0۸

 افزايش فوق العاده مخصوص اعضاء هیات علمي ـ ۱0۹

 اجازه صدور احکام ترفیع هیات علمي-۱۱0

 وفان استاديار دانشکده علوم شادروان حسین طبانکي ورثه عده ای از اساتید و پرداخت بدهي به کمک ماهانه -۱۱۱

 برای احداث پارک اورزی متعلق به دانشکده کش استفاده شهرداری کرج از يک قطعه زمینـ اجازه -۱۱۲

معافیت فرزندان اعضای هیأت علمي و کارکنان شاغل و بازنشسـته از پرداخـت شـهريه    خصوص تائید مصوبه شورای دانشگاه در ـ -۱۱۳

 دوره لیسانس

 ـ پرداخت اضافه کار ماهانه به رؤسای مراکز پزشکي۱۱۴

 ۱۳50تا  ۱۳۴۸در فاصله سال های  حسابرسي حسابهای دانشگاه-۱۱5

 برای احراز ابتدای سال چهارم استادياری ـ احتساب سوابق آموزشي آقای دکتر فرهاد نواب در خارج از کشور ۱۱۶

 ـ موافقت با تمديد مأموريت اعضای رسمي غیر تمام وقت هیأت علمي۱۱7

 گاهدر مورد رئیس و معاونان دانشمصوب هیات دولت  ـ تأيید شمول آيین نامه فوق العاده روزانه ۱۱۸

 واحدهای دانشگاه با نظر سازمان امور اداری و استخدامي کشور ـ تجديد نظر در پست های سازماني۱۱۹

 دانشگاه آيین نامه استخدامي هیأت علمي ۱0ـ تغییر ماده ۱۲0

 :۱9/۱0/۱۳۵۱ـ جلسه ۳0

 اورژانس بیمارستان سینابخش  ـ دو سره شدن درمانگاه بیمارستان رازی و ۱۲۱

 بع طبیعي برای تهیه مسکنزمین به کارکنان دانشکده های کشاورزی و منا ـ واگذاری۱۲۲

 اساتید متوفي برخي برای تعیین ضابطه کمک به ورثهکمیسیون  ـ تشکیل۱۲۳

 ـ اجازه استفاده از يک قطعه زمین به شرکت مخابرات ايران۱۲۴

 ات علميپیشنهاد دانشکده هنرهای زيبا در مورد ارتقائ چند نفر از اعضای هی ـ۱۲5

 از سوی دولت به خارج از کشور اعزام مي شوندبرای احراز سمت ارتقا و تعیین وضع استخدامي اعضای هیأت علمي که  -۱۲۶

 تمديد ماموريت خانم ناهید سرمد مربي تمام وقت دانشکده ادبیات ـ ۱۲7

 در خصوص وضعیت استخدامي آقای دکتر ابوالقاسم غفاری استاد دانشکده علوم-۱۲۸

 کتابخانه مرکزی زايد و غیر قابل استفاده عیین نحوه فروش يا مبادله کتابها و مجالتت-۱۲۹

 احتساب سوابق آموزشي تعدادی از اساتید دانشگاه  -۱۳0

 تصويب نهايي آيین نامه امور مالي و معامالت دانشگاه-۱۳۱

 آئین نامه استخدامي هیات علمياصالحي  ۱۸با توجه به ماده  ـ اعطای يک پايه ترفیع به اعضای هیأت علمي۱۳۲

 کمیسیون منتخب هیات امناء متمم بودجهبررسي ـ ۱۳۳

 اجرای تصمیمات کمیته منتخب هیات امناء درباره  فوق العاده مخصوص اعضای هیات علمي تمام وقت ـ ۱۳۴

مربوط بـه فـوق العـاده هـای      از محل صرفه جويي های اعتبارات نیمه وقت پرداخت فوق العاده مخصوص به اعضای هیأت علمي -۱۳5

 هیات علمي تمام وقت

 در مورد پرداخت فوق العاده خصوص اعضای هیات علمي و کادر اداری دانشگاه دارای مشاغل مديريتي ـ ۱۳۶



 

 

 مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه دوين مقررات بهره برداری ازبرای تتشکیل کمیسیون -۱۳7

 دياران رباره  دريافت پايه عده ای از استاد -۱۳۸

 :9/۵/۱۳۵۲ـ جلسه ۳۱

 دبیر هیأت امنا و تعاون   به سمت رئیس دانشکده علوم اجتماعياستاد و  تائید انتصاب آقای دکتر جمشید بهنام ـ ۱۳۹

 ـ تصويب آيین نامه داخلي هیأت امنا۱۴0

 دانشگاه بیمه درماني کارکنانقرارداد ـ ۱۴۱

 محسن مقدم و محمود فاتح به دانشگاهـ قدرداني از کمک های آقايان محمود افشار، ۱۴۲

 بهار ـ کمک به ورثه مرحوم ملک الشعرا۱۴۳

  اساتید متوفيمقررات کمک به ورثه  ـ تصويب۱۴۴

 ـ آيین نامه حق التألیف۱۴5

 مطالبات اعضای هیات علمي بازنشسته بابت حق تدريس ـ ۱۴۶

 ت علمي و هیأت رئیسه دانشگاهترمیم واحد جدول حقوقي و ترمیم فوق العاده مخصوص اعضای هیأ-۱۴7

 اصالح مقررات مربوط به چگونگي انتخاب مديران گروه در دانشکده پزشکي و دندان پزشکيـ ۱۴۸

 برای تصويب اساسنامه مرکز پزشکي داريوش کبیر تشکیل کمیسیون-۱۴۹

 مشاور حقوقي دانشگاهآقای محمد ضیاء الدين محسني  ـ افزايش حق الوکاله ۱50

 غیر تمام وقت دارای سمت های مديريتاعضای هیأت علمي به پرداخت فوق العاده مخصوص ـ مقررات ۱5۱

 آيین نامه معامالت در خصوص خريد کتاب برای کتابخانه های دانشگاه   ۴5ـ اصالح ماده ۱5۲

 هو پرداخت حق الزحم پیشنهاد دانشکده پزشکي در باره چگونگي مصرف درآمد حاصله از محل بیمه شخص ثالثـ ۱5۳

  دانشگاه   از اعضای هیأت علمي نفر ۶ارتقای مرتبه علمي تعداد -۱5۴

 پیشنهاد دانشکده الهیات درباره تثبیت وضع آموزشي آقای حسین گوکاني در سمت مربي تمام وقتـ ۱55

 استادياری تمام وقتبیضائي در سمت  بهرام  سمندريان و حمید یشنهاد دانشکده هنرهای زيبا درباره تثبیت وضع آموزشي آقايانپ -۱5۶

 احتساب سابقه آموزشي مربیان دانشگاه برای تعیین پايه آنان-۱57

   ن پايهنحوه محاسبه سوابق خدمت پیماني اعضای هیأت علمي جهت تعیی-۱5۸

 به کمیسیون  ۱۳50و  ۱۳۴۹های ارجاع بررسي گزارش حسابرسي سالـ۱5۹

 نه لیسانس، فوق لیسانس و دکتریاز شهريه دوره های شبا دانشگاه  ـ معافیت کارکنان۱۶0

 جمع دريافتي کارکنان اداری دانشگاه دارای سمت مدير کل ـ۱۶۱

 بیمارستان هاص غیبت های مکرر چندنفر از اطبای در خصو-۱۶۲

 پزشکيندان نحوه رسیدگي به تخلفات مسؤوالن دانشکده د-۱۶۳

 قانون هیاتهای امناء موسسات عالي ۱5اجرای مقررات مطابق ماده -۱۶۴

 دانشیار پیماني دانشکده علوم احتساب سابقه خدمت خانم لیزا اوهانیانس-۱۶5

 ممیزه  هیاتو اختیارات  قسمت  چهارم مقررات تشکیل  ۶ و ۳مواد ـ اصالح ۱۶۶

 

 ـ  تاریخ جلسه مشخص نيست و مصوبات آن هم موجود نمی باشد۳۲

 

 :۱۲/۱۲/۱۳۵۲ـ جلسه ۳۳

 ـ ترمیم و برقراری تعادل میان حقوق اعضای هیأت علمي دانشگاههای مختلف۱۶7

 ـ تعريف و تنظیم ضوابط اجرايي کار تمام وقت و نیمه وقت اعضای هیأت علمي  ۱۶۸

ت علمـي و سـازمان آموزشـي و    برای اصالح و تکمیل آيین نامه استخدامي هیـأ  کمیسیون منتخب هیات امناء به ـ تفويض اختیار ۱۶۹

 اداری دانشگاه



 

 

 برای تصمیم گیری در مورد ارتقاء اعضای هیأت علميهیات امناء   ـ تفويض اختیار به کمیسیون منتخب۱70

 به کمیسیون مالي منتخب هیأت امنا ۱۳5۳ـ ارجاع بررسي بودجه و متمم بودجه سال ۱7۱

 تمام وقت دانشکده دامپزشکي يار ريان استادتمديد ماموريت مطالعاتي آقای بهرام زاکاـ ۱7۲

 تمديد ماموريت آقای مرتضي کتبي استاد يار تمام وقت دانشکده علوم اجتماعي و تعاون-۱7۳

 دانشجويان پسر و دختر ده مخصوص سرپرست هایـ ترمیم فوق العا۱7۴

 در نوشهر يافتتاح شماره حساب بانکي برای بهره برداری از جنگل دانشکده منابع طبیع -۱75

 ) مورد تکراری آن حذف شود(جهت توسعه دانشکده کشاورزی به آقای مهندس سیاسي معوض ـ واگذاری زمین۱7۶

 ۱۳5۲ـ انعقاد قرارداد با مؤسسه حسابرسي شهشهاني برای حسابرسي حسابهای سال ۱77

 گاه پست ترانسفورماتور برای دانشگاهجهت ايجاد يک دست قطعه زمین به شرکت برق منطقه ای تهران ـ اذن انتفاع يک ۱7۸

 
 ـ  تاریخ جلسه مشخص نيست و مصوبات آن هم موجود نمی باشد۳۴

 

 :۶/۱۲/۱۳۵۳ـ جلسه ۵۳

 ـ تعیین نمايندگان اعضای هیأت علمي و دانشجويان برای تماس و مذاکره با اعضای هیأت امنا۱7۹

 نـ ممنوعیت تجديد امتحان دانشجويان محروم شده از امتحا۱۸0

 به کمیسیون ۱۳5۴تصويب بودجه ـ تفويض اختیار ۱۸۱

 ـ اصالح ضريب پايه حقوق هیأت علمي۱۸۲

 ـ افزايش فوق العاده مخصوص افراد دارای سمت مديريتي۱۸۳

 رامسر ب آموزشيقالقطعنامه کنفرانس ارزشیابي ان ۴۳ماده   ـ تشکیل کمیسیون برای بررسي پیشنهادات دانشگاه در اجرای۱۸۴

 سازمان آموزشي دانشگاهتصويب  ـ۱۸5

 ـ تفويض اختیار به رئیس هیأت امنا برای تکمیل و اصالح آيین نامه استخدامي هیأت علمي۱۸۶

 ۱۳5۲حسابهای سال گزارش مؤسسه حسابرسي شهشهاني درباره بررسي ـ ۱۸7

 ـ اجازه فروش يک باب خانه متعلق به دانشکده پزشکي۱۸۸

 پهلوی رضا ضي دانشگاه در امیر آباد به بنیاد فرهنگياجازه استفاده از اراـ ۱۸۹

 از محل عوايد موقوفات  قیدار نبي پرداخت هزينه تعمیرات بقعه -۱۹0

 موقوفه بانو گلنار فرمانفرمايیان به آموزش و پرورشنباتات  ـ واگذاری باغ ۱۹۱

نیستند اما استحقاق علمي و  دانشگاه دامي هیأت علميشمول آيین نامه استخمافرادی که ت ويژه برای تعیین مرتبه علمي قررامـ ۱۹۲

 هنری الزم را دارند

 یاران علوم پايهستو د  يمقیم بیمارستان ـ افزايش دستمزد دستیاران۱۹۳

 حق الزحمه دانشجويان شايستهمیزان  ـ افزايش ۱۹۴

 برای هماهنگ سازی حقوق اعضای هیأت های علمي دانشگاهها میسیونـ تشکیل ک۱۹5

 آئین نامه استخدامي هیات علمي ۴0نظر کمیسیون منتخب سي و يکمین جلسه هیات امناء درباره ماده  ـ ۱۹۶

 دانشگاه ۱۳5۳انتخاب موسسه حسابرسي شهشهاني برای رسیدگي به حساب های سال -۱۹7

 ریدانشکده حقوق و علوم سیاسي در نخست وزي تمام وقت تمديد مأموريت آقای دکتر منوچهر گنجي استاد-۱۹۸

 ررس به رئیس هیأت امناوـ تفويض اختیار تصمیم گیری در مورد سال چهارم استفاده از ب۱۹۹

 



 

 

 :۸/۲/۱۳۵۴ـ جلسه ۶۳

 ـ تعیین فوق العاده مخصوص رده های مختلف هیأت علمي۱/۱۹۹

 ـ اصالح حق الزحمه اعضای هیأت علمي پیماني۲/۱۹۹

 ـ ترمیم حقوق بازنشستگان هیأت علمي۳/۱۹۹

 دانشگاه مام وقت شدن عده ای از اساتیدـ ت۴/۱۹۹

 احتساب سابقه خدمت آقای حافظ فرمانفرمانیان استاد تمام وقت دانشکده ادبیات و علوم انسانيـ 5/۱۹۹

 مظفر نامجو دانشیار بازنشسته مرکز علوم و فنون هسته ای دکترکمک به ورثه مرحوم ۶/۱۹۹

 واقـع شـده در طـرح تعـريض خیابـان      دانشـکده کشـاورزی    از فروش زمین هایـ احداث ساختمان های جديد با وجوه حاصل 7/۱۹۹

 شادمان

 پرداخت هزينه سفر آقای دکتر محمدعلي حديدی دانشیار دانشکده پزشکي۸/۱۹۹

 از محل بودجه اختصاصي به عنوان وام در بدو استخدام اعضای هیأت علمي و مزايا  ـ پرداخت معادل سه ماه حقوق ۹/۱۹۹

ديد نظر در آيین نامه استفاده از خانه های سازماني و پرداخت حق اياب و ذهاب به اساتیدی که از خانه سازماني اسـتفاده  ـ تج۱0/۱۹۹

 نمي کنند.

 ماموريت آقای دکتر محمود صناعي استاد تمام وقت دانشکده ادبیات و علوم انساني -۱۱/۱۹۹

 مي کرمانشاهي دانشیار گروه آموزشي بیماری های کودکانموافقت با مرخصي بدون حقوق اقای دکتر داريوش سا -۱۲/۱۹۹

 

 :۲۳/9/۱۳۵۴ـ جلسه ۷۳

:  تقلیـل مـدت   اه  مـورد اقـدام قـرار گرفتـه اسـت     رئـیس دانشـگ   قبلي تصويب مطالبي که به علت فوريت موضوع  با موافقتـ ۱۳/۱۹۹

؛ تائیـد  العـاده مخصـوص اعضـای هیـأت علمـي       ترمیم فوقمحرومیت از تحصیل  آقايان سید جاويد سید صدری و محمد شباني نیکو؛ 

احتساب سـوابق تـدريس و   تائید  و حق الزحمه کارورزان دانشکده های پزشکيپرداخت  در جلسات هیات امناء؛  شده تفويض اختیارات

 دانشگاه تحقیق عده ای از اعضای هیأت علمي

 نفر از معلمین دانشکده افسری ۲7ـ تعیین مراتب علمي ۱۴/۱۹۹

 تعیین پايه و مرتبه علمي عده ای از اعضای هیأت علميـ ۱5/۱۹۹

 عافیت خانم شاهین مرادی از پرداخت غرامت تحصیليم- ۱۶/۱۹۹

 عدد اساليد به هزينه قطعي ۱500نظور نمودن اسناد مربوط به م -۱7/۱۹۹

 ای مديد ماموريت آقای بهروز ملک قاسمي استاد يار تمام وقت موسسه علوم و فنون هستهت -۱۸/۱۹۹

 )سابقه مصوبه موجود نیست(  ؟..............................-۱۹/۱۹۹

 ی بیمه حوادث و نقص عضو برای اعضای هیأت علمياررقـ بر۲0/۱۹۹

 آئین نامه استخدامي هیات علمي به هیات ممیزه دانشگاه ۱0تفويض اختیارات ماده  -۲۱/۱۹۹

پیوسـت   ۴و  ۳است درمانگاه و رياست بخش داشته انـد از تبصـره هـای مـواد     استفاده اعضای رسمي تمام وقت که سابقه ري -۲۲/۱۹۹

 آيین نامه استخدامي هیات علمي دانشگاه

 ـ افزايش حق الزحمه آقای محمد ضیاء الدين محسني مشاور حقوقي دانشگاه   -۲۳/۱۹۹

 ه با کتب خارجيانتشارات دانشگاه به کتابخانه مرکزی به منظور مبادل ـ فروش نیم بهای کتابهای۲۴/۱۹۹

 به تهران دانشیار سابق دانشکده حقوق از لندن مل جنازه مرحوم دکتر محمود  حیدريانـ پرداخت هزينه ح۲5/۱۹۹

 علوم تربیتيـ پرداخت هزينه معالجه خانم فريده ممدوحي رئیس کتابخانه دانشکده ۲۶/۱۹۹

 يمو دکتر احمد اماسید محمد کاظم عصار  دـ ترمیم حقوق وظیفه ورثه اساتید فقی۲7/۱۹۹

 انتشارات دانشگاهي انتشارات دانشگاه برای پرداخت حق الزحمه کارکنان قسمت پخش و فروشدرآمد فروش  %5ـ اختصاص ۲۸/۱۹۹

 ـ موافقت با پاداش اضافه کار آقای مسعود برزين کارمند شرکت ملي نفت مامور به خدمت در دانشگاه۲۹/۱۹۹

 



 

 

 (۸٫۶٫۲۵۳۵: )۸/۶/۱۳۵۵ـ جلسه ۸۳

تأيیـد   ؛ پرداخت پاداش سال قبل اعضای هیأت علمـي تائید مسائلي که با تصويب رياست هیات امناء داشگاه اجرا شده است:  -۳0/۱۹۹

 حقوق و مزايای آقای دکتر شمس الدين مفیـدی؛   ؛ در خصوص بودجه تفضیلي سال قبل و سال جاریمصوبات کمیسیون مالي منتخب 

رسیدگي بـه حسـابهای   ؛  از کشور خارجهیأت علمي دانشکده دندانپزشکي ای از داوطلبان عضويت پرداخت هزينه سفر و حمل بار عده 

پرداخت هزينه شرکت دکتـر حسـین کشـي     ؛ وسیله مؤسسه حسابرسي شهشهانيبه  ۲5۳۴و اجازه بررسي حسابهای سال  ۲5۳۳سال 

 گرد استقالل آمريکا.دويستمین سال افشار در اجالس شورای بین المللي علوم و سمپوزيوم و مراسم

 مصوبات جلسه قبل درباره حق الزحمه کارکنان واحد انتشارات دانشگاه ۱۶اصالح بند  -۳۱/۱۹۹

 مصوبات سي وششمین جلسه هیات امناء درباره مرخصي آقای دکتر داريوش  سامي کرمانشاهي ۱۳اصالح بند  -۳۲/۱۹۹

 نفر از معلمان دانشگاه ۳ ي درباره مرتبه علميـ  تصويب گزارش معاونت آموزش۳۳/۱۹۹

 به دانشگاه گیالن دانشکده کشاورزی در گیالن اه در مورد واگذاری اراضي و ساختمان هایـ تفويض اختیار به رئیس دانشگ۳۴/۱۹۹

 ـ پرداخت هزينه معالجات خانم دکتر راسخ مدير گروه روانشناسي و علوم رفتاری۳5/۱۹۹

 زمین خريداری شده از سازمان زمین به اقای امیراله قاجار متر مربع ۶۹/۶۳موافقت با انتقال -۳۶/۱۹۹

 ماه ۴تائید تمديد ماموريت مطالعاتي آقای محمود زماني فخار مربي دانشکده علو تربیتي بمدت -۳7/۱۹۹

 (۱۶٫۳٫۲۵۳۶) :۱۶/۳/۱۳۵۶ـ جلسه 9۳

 تصويب خالصه مذاکرات و مصوبات جلسه قبل ـ  ۳۸/۱۹۹

 به کمیسیون ۲5۳۶سال دجه تفويض اختیار تصويب بو-۳۹/۱۹۹

 ـ اعطای مرتبه استادی نیمه وقت به آقای دکتر هوشنگ نهاوندی  ۴0/۱۹۹

 ـ مرتبه استادی نیمه وقت آقای عبدالعظیم ولیان۴۱/۱۹۹

 استاد ياری تمام وقت آقای حسین پرورش در دانشکده هنرهای زيبا-۴۲/۱۹۹

 دهتعیین مرتبه دانشیاری آقای دکتر محمد وکیل زا -۴۳/۱۹۹

 آئین نامه استخدامي طبق نظر رئیس دانشگاه ۶پیوست شماره  ۳تمديد ماموريت موضوع ماده -۴۴/۱۹۹

 از خارج کشور جذب مي شوند.که هیأت علمي  اعضایـ تعیین هزينه های قابل پرداخت به ۴5/۱۹۹

 وهشي دانشگاههاضوابط مشترک و عام سازمان مالي و معامالتي امور پژ ۱۹آئین نامه اجرايي ماده  -۴۶/۱۹۹

 تمديد ماموريت آقای محمود زماني مربي دانشکده علوم تربیتي -۴7/۱۹۹

 ابت تهیه فهرست نسخ خطي کتابخانه مرکزینه برای آقای محمدتقي دانش پژوه  استاد بازنشسته دانشگاه بـ تعیین حق التحقیق ماها۴۸/۱۹۹

 ت علمي به کمیسیون اعضای هیأجاع بررسي طرح ترمیم حقوق بازنشستگي ـ ار۴۹/۱۹۹

 مطالبي که در فاصله بین دو جلسه هیات امناء اجرايي شده است ـ 50/۱۹۹

 ـ دستور تهیه آيین نامه استادی ممتاز5۱/۱۹۹

 پرداخت هزينه مسافرت آقای دکتر هرمز شمس-5۲/۱۹۹

 پزشکيدانشکده تمام وقت دکتر خسرو ورزين استاديار  تمديد ماموريت آقای -5۳/۱۹۹

 ۲5۳5درباره تعیین مؤسسه حسابرسي برای بررسي حسابهای سال اتخاذ تصمیم ـ 5۴/۱۹۹

 ـ پرداخت هزينه معالجات آقای پروفسور قوام صدوقي55/۱۹۹

 (۲۸/۶/۲۵۳۶) :۲۸/۶/۱۳۵۶ـ جلسه ۴0

 رداخت معادل سه ماه حقوق و مزايا به عنوان پاداش به آقای احمد هوشنگ شريفي رئیس سابق دانشگاهپـ تقدير و ۲00

 ـ اجازه احداث آپارتمانهای سازماني با استفاده از وام بانکي و درآمدهای اختصاصي۲0۱

 تفويض اختیار به رئیس دانشگاه ـ اجازه و شرايط پرداخت کمک هزينه مسکن به اعضای هیأت علمي۲0۲

 )سابقه مصوبه موجود نیست( ....................................؟ -۲0۳

 )سابقه مصوبه موجود نیست( ......................؟.............. -۲0۴

 )سابقه مصوبه موجود نیست( ...................................؟ -۲05



 

 

 )سابقه مصوبه موجود نیست( ...................................؟ -۲0۶

 انتخاب مديران گروهها در خرداد ماه هر سال ـ ۲07

 ک پايه ترفیع تشويقي به اعضای هیأت علمياجازه و شرايط اعطای ي -۲0۸

 اصالح جدول حقوق ماهانه اعضای هیأت علمي -۲0۹

موضوعاتي که در فاصله جلسات سي ونهم و چهلم هیات امناء اجرا شده:  وضع استخدامي آقايـان دکتـر فريـدريک علیـین و دکتـر       ـ ۲۱0

داخت قسمتي از هزينه معالجـه آقايـان دکتـر    نیمه وقت به تمام وقت؛  پر بیر ازفتح اله جکمي دانشیار  دانشکده پزشکي رازی و داريوش ک

درآمـدهای فـروش انتشـارات بـرای پرداخـت حـق        %۱0اختصـاص  اساتید دانشکده داروسازی و ادبیات و علوم انسـاني؛   هنرور مقصودی  و

 علمي دانشکده دندانپزشکي از خارج کشور ت و حمل اثاثیه چهار عضو هیأتجعپرداخت هزينه مرا ؛ الزحمه کارکنان واحد انتشاراتـ

 (۱۲٫۱0٫۲۵۳۶) :۱۲/۱0/۱۳۵۶ـ جلسه ۴۱

 اکبری به عنوان دبیر جديد هیأت امنا و تعیین آقای دکتر فضل اله هیات امناء دبیر قبليزحمات آقای جمال رضائي ـ تقدير از ۲۱۱

 (۶٫۱۱٫۲۵۳۶) :۶/۱۱/۱۳۵۶ـ جلسه ۴۲

 جلسه قبلتصويب خالصه مذاکرات و مصوبات  ـ۲۱۲
 ئي و متوسطزرقم معامالت جفصل دوم آئین نامه معامالت دانشگاه :  ۲بند الف و ب از ماده  اصالح  -۲۱۳

 تفويض احتیار به رئیس دانشگاه در خصوص وضع استخدامي سه نفر از اعضای هیات علمي دانشکده داروسازی -۲۱۴

 کارورزانـ ترمیم حق الزحمه ۲۱5

 نامه استخدامي اعضائ هیات علميآئین  ۱0اصالح ماده ـ ۲۱۶

 أکید بر ارتقاء اعضای هیأت علمي با نظر هیأت ممیزهت -۲۱7

 تفويض اختیار به رئیس دانشگاه در خصوص تعیین سرپرست گروه مهندسي راه و ساختمان -۲۱۸

 جابجايي مواد بودجه جاری و عمراني به کمیسیون مالي منتخب هیأت امنا رتفويض اختیا -۲۱۹

 ويض اختیار ترفیع مربیان فني به کمیته سه نفره منتخب رئیس دانشگاهـ تف۲۲0

 ـ بررسي روند تهیه آيین نامه پرداخت حق مسکن۲۲۱

 (۲٫۱۲٫۲۵۳۶) :۲/۱۲/۱۳۵۶ـ جلسه ۴۳

 دانشگاه رئیس و اعضای تمام وقت و غیر تمام وقت هیأت علمي ۲5۳۶ـ تعیین میزان پاداش پايان سال۲۲۲

 يک دوازدهمبه صورت  ۲5۳7ـ تصويب بودجه سال ۲۲۳

 (۳٫۲٫۲۵۳۷) :۳/۲/۱۳۵۷ـ جلسه ۴۴

 تمام وقتي و نیمه وقتي و تعیین وظايف اعضای هیأت علميباره ـ اصالح مواد آيین نامه استخدام هیأت علمي در ۲۲۴

 )سابقه مصوبه موجود نیست( ....................................؟ -۲۲5

 )سابقه مصوبه موجود نیست( ...؟................................. -۲۲۶

 

 عیین فوق العاده مديريت اعضای هیات علمي دانشگاهـ ت۲۲7

 )سابقه مصوبه موجود نیست( ؟.......................................................... -۲۲۸

 به موجود نیست()سابقه مصو ؟.......................................................... -۲۲۹

 )سابقه مصوبه موجود نیست( ؟.......................................................... -۲۳0

 )سابقه مصوبه موجود نیست( ....؟..................................................... -۲۳۱

 (۱۷٫۴٫۲۵۳۷) :۱۷/۴/۱۳۵۷ـ جلسه ۵۴

 آيین نامه استخدام هیأت علمي به کمیته منتخب  ۴۴ـ تفويض اختیار اصالح ماده ۲۳۲

 آيین نامه استخدام هیأت علمي   ۴5ـ اصالح تبصره ماده ۲۳۳

 در خصوص جلسات هیات ممیزه قسمت چهارم آئین نامه استخدام هیات علمي ۳از پیوست شماره  5اصالح ماده  ـ ۲۳۴

 دارايياقتصاد و  با نظر وزارت  دانشگاه  ۲5۳۶و  ۲5۳5تعیین حسابرس برای بررسي حسابهای سالهای  ـ۲۳5



 

 

 ـ اساسنامه مجتمع های آموزشي وابسته به دانشگاه در تهران و کرج ۲۳۶

 ـ پرداخت فوق العاده خارج از مرکز به اعضای هیأت علمي شاغل در مجتمع آموزش عالي قزوين۲۳7

 به تأيید سازمان امور اداری و استخدامي ـ تفويض اختیار به رئیس هیأت امنا برای رساندن نمودارهای سازماني ۲۳۸
 رئیس دانشگاه طبق نظربرای کمک به کارکنان به صندوق رفاه کارکنان  درآمدهای اختصاصي  %۴ـ اختصاص ۲۳۹

 آيین نامه استخدام هیأت علمي ۸دانشکده هنرهای زيبا از شمول بند يک ماده  ستادياران فاقد دکترایمعافیت اـ ۲۴0

 ارورزان دانشکده دندانپزشکيـ حق الزحمه ک۲۴۱

 آيین نامه استخدام هیأت علمي ۶پیوست شماره  ۳د مربي دانشکده علوم تربیتي  از ماده موج عبدالهه آقای ـ استفاد۲۴۲

  موسسه علوم وفنون هسته ای ـ تفويض اختیار به رئیس دانشگاه در خصوص تمديد مأموريت دو تن از اعضای هیأت علمي۲۴۳

 زشکده علوم بیمارستاني در دانشکده پزشکي رازیـ تشکیل آمو۲۴۴

 ـ اجازه تشکیل دانشکده زبان۲۴5

 ـ تعیین حق سکونت ماهیانه و وديعه جبران خسارت برای دانشجويان ساکن کوی دانشگاه ۲۴۶

 (۱۵٫۶٫۲۵۳۷) :۱۵/۶/۱۳۵۷ـ جلسه ۶۴

 م معتمدی رئیس سابق دانشگاهـ تقدير و پرداخت معادل سه ماه حقوق به عنوان پاداش به آقای دکتر قاس۲۴7

 شیباني به رياست دانشگاهانتخاب آقای دکتر عبداله  ـ ۲۴۸

 قسمت دوم آئین نامه استخدام هیات علمي ۳پیوست شماره  ۶به ماده  5اضافه کردن بند ـ ۲۴۹

 انتخاب رؤسای دانشکده ها ئین نامه آ -۲50

 ده پزشکي به رئیس دانشگاهـ تفويض اختیار افزايش حقوق ماهیانه دستیاران دانشک۲5۱

 جاهمین  مصوبه هیات امناء رای مفاد دويست و پناج -۲5۲

 

 


