
 «9316ماه دي 25م هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ پنجنشست عادي از دوره ي ين هفتم از مصوبات»

 اصفهان صنعتي دانشگاه مديريت ساله 4 عملكرد گزارش -9 

 محترم اياعض. گرديد ارائه دانشگاه رئيس توسط مختلف هايحوزه در گرفته صورت اقدامات و هابرنامه اهم شامل دانشگاه مديريت ساله 4 گزارش

 .دانستند تقدير قابل و جلو روبه موثر، را شده انجام هايفعاليت گرفته، صورت اقدامات تأييد ضمن

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) امناء هيأت حسابرسي 9315 سال حسابرسي گزارش  -2
 مراكز و دانشگاهها امناء هايهيأت تشكيل قانون« ۷» ماده «ه» بند و كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون« 1» ماده مفاد استناد بهمصوبه: 

 مدبران حسابرسي مؤسسه) منتخب حسابرس توسط شده تهيه امناء هيأت عضو مؤسسات 1۹۳۱ سال حسابرسي گزارش پژوهشي، و عالي آموزش

 : بررسي از پس و مطرح( امين

 . گرفت قرار تصويب و تأييد مورد اصفهان صنعتي دانشگاه حسابرسي گزارش: الف

  :گرفت قرار تصويب و تاييد مورد ذيل شرح به مقرر تكاليف و قيد با گلپايگان مهندسي و فني دانشكده حسابرسي گزارش: ب

 و برقرار فناوري و تحقيقات علوم، وزارت همكاري با را حسابداري الزم استانداردهاي 1۹۳۱ سال پايان تا گلپايگان ومهندسي فني دانشكده -1

 . نمايد اعمال

 در شده صريحت موارد از برخي اصالح و رفع به نسبت اصفهان صنعتي دانشگاه مساعدت و همكاري جلب با گلپايگان مهندسي و فني دانشكده -۲

 . نمايد اقدام امناء هيأت آتي سال جلسه تا حسابرسي گزارش

 .شود ارائه امناء هيأت بعدي جلسه تا پرداختها پيش به مربوط مبالغ و گردان تنخواه حساب تسويه اسناد است الزم -۹

 .گردد گزارش امناء هيأت به آن نتيجه و پيگيري جد به امالك مستندسازي -4

 . نمايند اقدام هاپرداخت پيش و الحساب علي هايحساب تسويه به نسبت وقت اسرع در -۱

 .شود رفع امناء هيأت بعدي يجلسه تا مطروحه ايرادهاي كه نمايد ريزيبرنامه ايگونه به گلپايگان مهندسي و فني دانشكده -۱

 (مؤسسات عضو هيأت امناء)  9316 سال مالي هايصورت عملكرد بررسي براي امناء هيأت منتخب حسابرس تعيين -3
 مؤسسات و دانشگاهها امناء هايهيأت تشكيل قانون« ۷» ماده «ز» بند و كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون« 1» ماده مفاد استناد بهمصوبه: 

 براي مناءا هيأت منتخب حسابرس عنوان به شده معرفي حسابرسي مؤسسات ميان از «همكاران نما تراز حسابرسي مؤسسه» پژوهشي، و عالي آموزش

 .گرديد تعيين تومان ميليون ۲۲حداكثر حسابرسي هزينه با امناء هيأت عضو مؤسسات 1۹۳۱ سال مالي هايصورت عملكرد بررسي

 مؤسسات) علمي هيأت غير اعضاي استخدامي نامه آئين 36 ماده« 5» بند موضوع اشعه العاده فوق پرداخت و تخصيص نحوه  -4

 (عضو هيأت امناء
 هيأت غير اعضاي استخدامي نامه آئين ۹۱ ماده« ۱» بند به توجه با و كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون« 1» ماده مفاد استناد بهمصوبه: 

 بنديروهگ تعيين و اتمي انرژي سازمان از استعالم از پس هستند ارتباط در اشعه با كار، محيط در كه كاركنان از دسته آن اشعه العاده فوق علمي،

 و «الف» گروه پرتوكاران براي يك پايه مقدماتي رتبه كاردان نفر يك يپايه و رتبه حقوق % ۰۲ ميزان به حداكثر سازمان، آن جانب از افراد اين

 ب و الف هايبند در مندرج مفاد گرفتن نظر در با «ب» گروه پرتوكاران براي يك پايه مقدماتي رتبه كاردان يك پايه و رتبه حقوق % ۱۲ حداكثر

 با وزيران، محترم هيأت 1۹۳۱/  ۲/  ۲۳ مورخ هـ ۱۷ ت/11۲۲۲۲ شماره نامه تصويب موضوع اشعه، برابر در حفاظت قانون اجرايي نامه آيين ۲۲ ماده

 .گرددمي برقرار دانشگاه انساني منابع اجرايي هيأت تاييد

 (مؤسسات عضو هيأت امناء) معامالتي و مالي نامه آئين« 55» ماده اصالح  -۱

 و مالي نامه آئين ۱۱ ماده شرح به مالي صورت ارائه آنكه به نظر كشور، توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون« 1» ماده مفاد استناد بهمصوبه: 

 اصالح جهت شد مقرر و موافقت ذيل شرح به معامالتي و مالي نامه آيين ۱۱ ماده اصالح با باشدنمي ميسر دانشگاه رئيس به ماه سه هر در معامالتي

 .شود منعكس امناء هايهيأت مركز به موضوع هادانشگاه معامالتي و مالي هاينامه آيين كليه در آن اعمال و

هاي مستقل را هر سه ماه و حداكثر تا پايان ماه بعد )ماه مدير امور مالي دانشگاه موظف است صورت دريافت و پرداخت حساب 

را جهت انجام حسابرسي توسط حسابرس منتخب هيأت امناء حداكثر تا پايان شهريورماه هاي مالي( چهارم( به رئيس دانشگاه و حساب نهايي )صورت

 شود.سال بعد ارائه دهد. گزارش حسابرسي تا پايان آذرماه سال بعد از طريق رئيس دانشگاه به هيأت امناء تسليم مي

 هاي مالي توسط هيأت امناء به منزله تسويه حساب هيأت رئيسه دانشگاه است.تأييد و تصويب صورت تبصره:

 

 



 (مؤسسات عضو هيأت امناء) معامالتي و مالي نامه آئين مقررات ساير بخش چهار پيوست از« 92» ماده اصالح -6
كشور و با عنايت به آنكه پلمپ دفاتر كليه اموال به صورت فيزيكي هاي توسعه قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

بخش ساير مقررات آئين نامه مالي و معامالتي به شرح زير موافقت و مقرر شد جهت  4از پيوست  1۲امكانپذير نيست، با اصالح ماده 

  هاي امناء منعكس شود.كز هيأتها موضوع به مرهاي مالي و معامالتي دانشگاهاصالح و اعمال آن در كليه آيين نامه

كليه اموال دانشگاه همراه با ثبت مشخصات اموال به طور مسلسل در سيستم نرم افزاري، شماره گذاري و قفل نرم 

از از طرف يا فرد مجافزاري شود و با قيد تعداد صفحات، نام واحد، نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده و تاريخ به امضاء مدير امور مالي )و 

 وي( و امين اموال مربوطه برسد.


