
 «9315ماه دي 25م هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ پنجنشست عادي از دوره ي ين مپنج از مصوبات»

 اقدامات اهم گزارش و فناوري و پژوهشي عالي، آموزش مؤسسات و ها¬دانشگاه امناي هيأت در راهبردي موضوعات و ها¬سياست بررسي و بحث -9 

 )دانشگاه صنعتي اصفهان( ها برنامه و شده انجام

 موضوعات و ها¬سياست نمودن اجرايي به نسبت عضو هاي¬دانشگاه: نمود مقرر امنا هيأت توسعه، پنجم برنامه قانون 02 ماده «ب» بند استناد به

  «فناوري و پژوهشي عالي، آموزش مؤسسات و ها¬دانشگاه امناي هاي¬هيأت در راهبردي موضوعات و ها¬سياست» مجلد در شده درج راهبردي

 هاي برنامه و شده انجام اقدامات اهم گزارش ادامه در. نمايند ارائه امنا هيأت آتي جلسات در را آن خصوص در شده انجام اقدامات گزارش و اقدام

 مصوبه موضوع 4931 سال تفصيلي بودجه و 4931 سال تفصيلي بودجه اصالحيه گزارش همچنين و مختلف هايبخش در اصفهان صنعتي دانشگاه

 دبير و دانشگاه رئيس توسط دائمي کميسيون 4/42/4931 مورخ جلسه سوم و يکم دستور و امناء هيأت 41/9/4931 مورخ جلسه هفتم و بيست دستور

 .گرديد ارائه محترم اعضاي به امناء هيأت

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) امناء هيأت حسابرس 9311 سال حسابرسي گزارش  -2
 برنامه قانون« 02» ماده «ب» بند و پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و هـا¬دانشگاه امناء هاي¬هيأت تشکيل قانون« 1» ماده «هـ» بنـد استناد بهمصوبه: 

( مينا مدبران حسابرسي مؤسسه) امناء هيأت منتخب حسابرس توسط شده تهيه امناء هيأت عضو مؤسسات 4931 سال حسابرسي گزارش توسعه، پنجم

مشروط بر رفع ايرادها و اشکاالت و اصالح فرآيندها تا جلسه آتي مورد تصويب قرار گرفت. همچنين مقرر شد   و تأييد مورد بررسي از پس و مطرح

 موارد ذيل نيز پيگيري شود:

 رعايت استانداردهاي حسابداري با هماهنگي معاونت اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم؛ .4

 وع مستندسازي زمين توسط دانشکده فني مهندسي گلپايگان؛پيگيري موض .0

 پيگيري موضوع مستندسازي زمين توسط مرکز آموزش عالي شهرضا. .9

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) 9315 سال مالي هاي¬صورت عملکرد بررسي براي امناء هيأت منتخب حسابرس تعيين -3

 برنامه قانون« 02» ماده «ب» بند و  پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و ها¬دانشگاه امناء هاي¬هيأت تشکيل قانون« 1» ماده «ز» بند استناد بهمصوبه: 

 به شده معرفي حسابرسي مؤسسات ميان از مزبور مؤسسه گذشته، سنوات در امين مدبران حسابرسي مؤسسه مثبت عملکرد به توجه با توسعه، پنجم

 %02 حداکثر حسابرسي هزينه با امناء هيأت عضو مؤسسات 4931 سال مالي هاي¬صورت عملکرد بررسي براي امناء هيأت منتخب حسابرس عنوان

 .گرديد تعيين ،قبل سال هزينه به نسبت

 (اصفهان صنعتي دانشگاه) «راهبردي» تحول برنامه  -1
 مورد اصالحاتي با و بررسي مطرح، اصفهان صنعتي دانشگاه «راهبردي» تحول برنامه توسعه، پنجم برنامه قانون 02 ماده «ب» بند استناد بهمصوبه: 

 همچنين مقرر شد: .گرفت قرار تصويب

 نکات ارائه شده توسط اعضاي محترم لحاظ شود؛ .4

 هاي دانشگاه تعيين شود؛هاي بودجه، اولويتبا توجه به محدوديت .0

 امناء ارائه شود.ي بعدي کميسيون دائمي هيأت هاي عمليات دانشگاه تدوين و در جلسههمزمان برنامه .9

 و «اول همراه» ايران سيار ارتباطات شرکت اصفهان، صنعتي دانشگاه مشارکت بادانش بنيان  دانشگاهي شرکت تشکيل  -1

 اصفهان تحقيقاتي و علمي شهرک

 و/13223 مارهش به بنياندانش هايشرکت تأسيس نحوه و شرايط دستورالعمل به توجه با و توسعه پنجم برنامه قانون 02 ماده «ب» بند استناد بهمصوبه: 

 کمي حسط افزايش و پژوهشي دستاوردهاي و ها¬ايده توسعه منظور به فناوري، و تحقيقات علوم، وزير عالي مقام سوي از ابالغي 02/1/4931 مورخ

 و تشکيل اب ارتباطات، و اطالعات فناوري حوزه در بنيان دانش هاي¬شرکت و دانشگاهي آموختگان¬دانش توسط شده توليد محصوالت کيفي و

با  اصفهان تحقيقاتي و علمي شهرک و «اول همراه» ايران سيار ارتباطات شرکت اصفهان، صنعتي دانشگاه مشارکت با دانشگاهي شرکت تأسيس

 19موافقت گرديد. در ضمن مقرر گرديد براساس ماده  4/6/4931سهام خصوصي در چارچوب تفاهم نامه مورخ  %14سهام دولتي و  %13رعايت 

الذکر، نسبت به اخذ مجوز دانش بنيان براي شرکت ( و دستورالعمل فوق0قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

 سال اقدام نمايند. 9ر ظرف مدت مذکو

 ساتمؤس) دانشجويي مشاوره مراکز وقتپاره مشاوران و کارشناسان الزحمهحق پرداخت نحوه نامه آيين 7 ماده اصالح  -6

 (امناء هيأت عضو



 آموزش مؤسسات و ها¬دانشگاه امنا هايهيأت تشکيل قانون«  1»  ماده«  الف»  بند و توسعه پنجم برنامه قانون« 02» ماده «ب» بند استناد بهمصوبه: 

 وقت پاره مشاوران و کارشناسان الزحمهحق پرداخت نحوه نامه آيين« 1» ماده اصالح بر مبني دانشجويان امور سازمان پيشنهاد با پژوهشي، و عالي

 :آمد عمل به موافقت ذيل شرح به دانشجويي مشاوره مراکز

 .«باشدمي ساعت« 92» هفته در مشاوره زمان حداکثر» -1 ماده

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) علمي هيأت اعضاء استخدامي نامه¬آيين مفاد از برخي اصالح -7

ــتناد بند مصوووبه:  ــکيل هيأت 1ماده "الف"به اس ــگاهقانون تش ــي و بند  هاي امناي دانش ــات آموزش عالي و پژوهش ــس  02ماده  "ب "ها و مؤس

ــنامه شـــماره قانون برنامه پنجم توســعه جمهوري    مورخ 61116/41و شـــماره  31/ 41/0مورخ  06331/41اســـالمي ايران، با عنايت به بخشـ

ــمـاره   03/1/31 ــاور وزير و رئيس مرکز هيـات  1/0/31مورخ  46143/41و شـ ــنهادات هاي امنا و هياتمشـ هاي مميزه وزارت متبوع و پيشـ

ــيون دائمي و در اجراي مفاد ماده  ــتخدام 400کميس ــالح  آيين نامه اس ــاي هيات علمي، هيات امنا با اص ــره/ ماده آيين نامه 41ي اعض بند/ تبص

 موافقت به عمل آورد. (4)به شرح پيوست  جدول ذيل رديف 41 استخدامي اعضاي هيات علمي مندرج در

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 عضو مؤسسات) معامالتي و مالي نامه¬آيين 1 پيوست 1 ماده ج بند موضوع مصرفي حکم در اموال ارزش نصاب تعيين  -8

 (امناء هيأت
آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه  1از پيوست شماره « 1»ماده « ج»توجه به بند قانون برنامه پنجم توسعه و با « 02»ماده « ب»به استناد بند مصوبه: 

معاون نظارت مالي و  4/6/4931مورخ  493111/14باشند؛ با مبنا قرار دادن بخشنامه درخصوص ارزش اموال غيرمصرفي که در حکم مصرفي مي

 بنديدرصد نصاب معامالت جزئي دانشگاه به عنوان اموال در حکم مصرفي طبقه 1/4ها براساس کمتر از داري کل کشور نصاب ارزش موجوديخزانه

 گردد.و تعيين مي

 (گلپايگان فني دانشکده و اصفهان صنعتي دانشگاه) افتاده دروس شهريه حذف  -1
 عالي آموزش مؤسسات و ها¬دانشگاه امنا هايهيأت تشکيل قانون«  1»  ماده«  و»  بند و توسعه پنجم برنامه قانون« 02» ماده «ب» بند استناد بهمصوبه: 

 براي 31-4 ترم از کارشناسي افتاده دروس شهريه حذف با ،31-4 هايورودي براي کارشناسي افتاده دروس شهريه حذف به توجه با ، پژوهشي و

 .و عملکرد قبلي دانشگاه در اين زمينه نيز مورد تأييد قرار گرفت گرديد موافقت ها ورودي تمام

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) دستورالعمل کار دانشجويي دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي  -91

 موارد اصالحي رديف

 «1»ماده « م»بند  4

 «1»ماده « 0»تبصره  0

 «42»ماده « 0»تبصره  9

 «44»ماده  1

 «43»ماده  1

 «1»تحت عنوان تبصره « 04»الحاق يك تبصره به ماده  6

 «01»ماده  1

 «10»ماده « 0»و  « 4»هاي تبصره 6

 «3»تحت عنوان تبصره « 10»الحاق يك تبصره به ماده  3

 «19»ماده « 1»بند  42

 «13»ماده  «1»و  «9» هايتبصره 44

 «19»ماده « 1»تبصره  40

 «13»ماده « 4»تبصره  49

 «36»ماده « 1»تبصره  41

 «423»ماده  41



برنامه پنجم توسعه و در اجراي دستورالعمل کار دانشجويي دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به قانون « 02»ماده « ب»به استناد بنـد مصوبه: 

مشاور محترم وزير و مديرکل دفتر وزارتي وزارت عتف،  43/42/4931مورخ  094316/44موضوع نامه شماره  46/42/4931/و مورخ 092630شماره ثبت 

 مند از کار دانشجويي به شرح جدول ذيل مورد تصويب قرار گرفت.الزحمه دانشجويان بهرهحق

الزحمه به ازاي هر ساعت حق

 کار دانشجويي )به ريال(

 مقطع تحصيلي

 دکتري تخصصي کارشناسي ارشد کارشناسي پيوسته و ناپيوسته کارداني

42222 40122 41222 43222 00222 92222 96222 11222 

 

 

 


