
 «7315ماه خرداد 71م هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ پنجنشست عادي از دوره ي ين مچهار از مصوبات»

 (اصفهان صنعتي دانشگاه) ها¬برنامه و شده انجام اقدامات اهم گزارش -7 

 به اصفهان يصنعت دانشگاه رئيس توسط اختصار طور به مختلف هاي بخش در اصفهان صنعتي دانشگاه هاي برنامه و شده انجام اقدامات اهم گزارش

 .گرديد ارائه امناء هيأت محترم اعضاي

 (اصفهان صنعتي دانشگاه) پيماني علمي هيأت عضو استخدام مجوز  -2
قانون برنامه « 02»ماده « ب»بند ،  ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشيقانون تشکيل هيأت هاي امنا دانشگاه« 7»ماده « ن»بند  استناد به مصوبه: 

 يدکتر يليبا مدرک تحصي أت علمينفر به عنوان عضو ه  02ي تعداد مانيل الذکر با اسعتخدام پ يمندرج ذ يو با توجه به نامه ها پنجم توسععه 
ن نامه ييو آ يمأت عليه يت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضاياصفهان با رعا يمصوب فعال دانشگاه صنعت يمرتبط با رشته ها يتخصص

 ن اعتبار در سقفيجذب و تأم يأت مرکزيه يمراحل قانون يدانشگاه، ط يو شاخص ها و برنامه توسعه آموزش يأت علميه ياعضا ياستخدام
ده موافقت به ب شيتصو يآموزش ين گروه هايع مناسب بيمصوب و با توز يسازمان يانه و در سقف پست هايسال يصيتخص ينه اياعتبارات هز

 عمل آمد:

 

 اصفهان صنعتي دانشگاه معدن مهندسي دانشکده در «معدن استخراج» آموزشي گروه ايجاد -3

قانون برنامه  02ماده « ب»بند و  ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشيقانون تشکيل هيأت هاي امنا دانشگاه« 7»ماده « ب»بند  استناد به مصوبه: 

ايط الزم و شراحراز  منوط به، در دانشکده مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان« استخراج معدن»پنجم توسعه با ايجاد گروه آموزشي 

ات مربوطه، رتأمين اعتبار مورد نياز در سقف اعتبارات تخصيصي ساليانه، در سقف پست هاي سازماني مصوب و با رعايت ضوابط و مقر

 موافقت گرديد.

 (اصفهان صنعتي دانشگاه) پسادکتري دوره اجراي مجوز  -4
برنامه قانون « 02»ماده « ب»بند ، ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشيقانون تشکيل هيأت هاي امنا دانشگاه« 7»ماده « ب»بند  به استناد مصوبه: 

پنجم توسعه و به منظور گسترش و ارتقاء پژوهش هاي هدفمند و افزايش مهارت دانش آموختگان دوره دکتري در انجام پژوهش هاي 

نوط ممستقل، به دانشگاه صنعتي اصفهان اجازه داده مي شود دوره پسا دکتري را براساس آيين نامه مصوب هيأت رئيسه به اجرا درآورده، 

از محل منابع مالي حمايتي و نيز اعتبارات پژوهشي دانشگاه جهت پرداخت هزينه ، براي دانشگاه تعهد استخدامير گونه به عدم ايجاد ه

 هاي پسادکتري استفاده نمايد.

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) علمي غيرهيأت اعضاي استخدامي نامه آيين 23 و 22 هاي ماده اصالح  -5

 قانون« 02» ماده «ب» بند همچنين پژوهشي، و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها امناي هاي هيأت تشکيل قانون« 7» ماده «الف» بند استناد بهمصوبه: 

 مطلوب ماتخد ارائه همچنين و قراردادي کارکنان عملکرد ارتقاء و انگيزه افزايش منظور به و اجتماعي و فرهنگي اقتصادي، توسعه پنجم برنامه

 هيأت ضوع مؤسسات در ايشان ارائه قابل خدمات مطلوب کيفيت و مشمول قراردادي کارکنان باالي آمار به توجه با ديگر طرف از و ايشان توسط

 ذيل شرح به مواد اين و شده اضافه نيز قراردادي عضو علمي، هيأت غير اعضاي استخدامي نامه آيين 00 و 00 هاي ماده متن در گرديد مقرر امناء،

 :گردد اصالح

 .دگرد¬مي اعطا تشويقي پايه نمايد¬مي يا و نموده احراز را زير شرايط از يکي که¬صورتي در قراردادي و پيماني رسمي، عضو به: 00 ماده

 مي ارتقاء باالتر رتبه به 0 شماره پيوست دستورالعمل و زير جدول در مندرج شرايط احراز صورت در قراردادي و پيماني رسمي، عضو: 00 ماده

 .يابد

 .ماند مي باقي تغيير بدون مواد اين ذيل در مربوطه جدول و ها تبصره و بندها

 پرداخت کمک هزينه غذاي اعضاي هيأت علمي )مؤسسات عضو هيأت امناء( -6



قانون برنامه پنجم  02ماده « ب»بند  ، ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشيقانون تشکيل هيأت هاي امنا دانشگاه« 7»ماده « ي» بند استنادبه مصوبه: 

 ياعضا يمن نامه استخداييآ« 30»موضوع ماده  يرفاه يوست شماره چهار، دستورالعمل پرداخت کمکهايک از پيماده  1-1توسعه و با توجه به بند 

 د.يموافقت گرد 1035سال  ياز ابتدا يأت علميگرم به اعضاء ه يک وعده غذاينه يبا پرداخت کمک هز يأت علميه

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) خيرين بنياد تأسيس تصويب -1

ر تقويت و انديشان دبه منظور بهره گيري دانشگاه از توانمندي هاي مادي و معنوي خيرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيک مصوبه: 

گسترش زيرساخت هاي دانشگاه، تأکيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر جلب مشارکت خيرين، و ابراز عالقه و درخواست تعدادي 

 از خيرين محترم براي تأسيس سازماني مردم نهاد )سمن( به نام بنياد دانشگاه صنعتي اصفهان، هيأت امناي دانشگاه مشروط بر آنکه بنياد

 ،مذکور فاقد هرگونه فعاليت سياسي بوده، از دخالت در امور دانشگاه اجتناب نموده و کليه منافع آن به دانشگاه صنعتي اصفهان تعلق گيرد

بنياد مذکور براي ساير مؤسسات عضو هيأت امناء نيز با شرايط مشابه مورد موافقت قرار تأسيس  د.موافقت نموتأسيس بنياد ياد شده  با

 گرفت.

 الي و معامالتي دانشگاه )مؤسسات عضو هيأت امناء(نامه مبازنگري در آئين -8

برنامه پنجم قانون « 02»ماده « ب»بند  و ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشيقانون تشکيل هيأت هاي امنا دانشگاه« 7»ماده « ط»بند  به استناد 

معاون محترم اداري، مالي و مديريت منابع وزارت  02/0/39مورخ  22100/2توسعه، بر مبناي آيين نامه پيشنهادي وزارت عتف )نامه شماره 

علوم، تحقيقات و فناوري(، آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه مورد بازنگري قرارگرفته و با اعمال اصالحاتي، به شرح پيوست شماره يک 

 مورد تصويب واقع گرديد.

 


