
 «8932ماه بهمن 82مصوبات پنجمين نشست عادي از دوره ي ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ از »

 ((I.T.T.Cطرح مركز تجارت فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان ) -1

هاي توسعه كشور، به منظور معرفي، توسعه و تسهيل در عرضه محصوالت مراكز قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده  مصوبه: 

رشد و شركت هاي فناور ناشي از نوآوري و فناوري هاي دانش بنيان در سطح كشور و فراهم آوردن تسهيالت الزم در مسير تجاري سازي 

ه مورد استقبال ك« مركز تجارت فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان»كليات طرح ايجاد مركزي در دانشگاه تحت عنوان  اين گونه محصوالت، با

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نيز قرار گرفته است، موافقت گرديد و مقرر شد، ضمن انجام بازنگري طرح جامع دانشگاه موضوع 

 العات و تهيه فاز يك طرح اين مركزتوسط مشاور منتخب تكميل و آماده گردد.مط« پنج»كميسيون ماده  1731مصوبه سال 

 سهام دولتي )دانشگاه صنعتي اصفهان( % 93افزايش سهام دانشگاه در شركت هاب با رعايت سقف  -8

)تأسيس 1731/  11/  73 جم مورخهاي توسعه كشور و با تأكيد بر مصوبه دستور پنقانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده  مصوبه: 

شركت دانشگاهي با مشاركت دانشگاه ،شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان و شركت ارتباطات سيار ايران( با افزايش سهام دانشگاه در شركت 

در سهام خصوصي و مشروط به رعايت مفاد مندرج % 11سهام دولتي و  % 93هاب )شركت هوشمند اول برناي اصفهان( با رعايت سقف 

 و رعايت ضوابط و مقررات مربوطه  موافقت به عمل آمد.31/ 11/  73 مصوبه

 قرارداد ارائه خدمات مالي با صندوق پژوهش و نوآوري استان اصفهان )دانشگاه صنعتي اصفهان(  -9
ز سوي رياست دانشگاه، در راستاي هاي توسعه كشور، نظر به گزارش ارائه شده اقانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده  مصوبه: 

هاي مستقر در مركز نوآوري،شركتهاي زيرمجموعه )زايشي( و مراكز پژوهشي و هاي پژوهشي و فناوري شركتها و گروهحمايت از فعاليت

چوب اصفهان در چارآوري استان ي ارائه تسهيالت مالي با صندوق پژوهش و فنهاهاي دانشگاه صنعتي اصفهان، انعقاد قراردادپژوهشكده

 ضوابط و مقررات مربوطه مورد تأييد قرار گرفت.

نفر عضو غيرهيأت علمي بصورت پيماني در دانشگاه صنعتي اصفهان بر اساس سهميه اختصاص يافته  82مجوز جذب  -9

 به اين دانشگاه
هيأت آيين نامه استخدامي اعضاي غير« 7»و« 7»به مفاد ماده هاي توسعه كشور و با توجه قانون احكام دائمي برنامه«1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

 71معاون محترم اداري و مالي و مديريت منابع وزارت عنف در اين ارتباط، جذب 1731/  3/  1مورخ6/  37/  771131علمي و نامه شماره 

 ت مربوط، به شرح عناوين شغلي زير موردهيأت علمي پيماني بر اساس سهميه اختصاص يافته در چارچوب ضوابط و مقررانفر عضو غير

 تصويب قرار گرفت.

كارشناس -1كارشناس دامپروري دو نفر، -9كارشناس صنايع كشاورزي يك نفر، -7كارشناس امور حقوقي دو نفر، -7حسابدارشش نفر، -1

كارشناس آزمايشگاه  -3ي دو نفر، مهندس زراع -1مهندسي ذوب فلز دو نفر،  -3مهندس مكانيك يك نفر، -6توليد و بهره وري يك نفر، 

 كارشناس روابط بين الملل يك نفر-11كارشناس امور پژوهشي/خدمات پژوهشي چهار نفر،  -11ها سه نفر، /كارگاه

 هاي مختلف )دانشگاه صنعتي اصفهان(ميزان شهريه ثابت و متغيير دانشجويان در دوره  -2

ها و موسسات ( قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاه3ماده  )« و»هاي توسعه كشور و بند ئمي برنامهقانون احكام دا«1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

آموزش عالي و پژوهشي، ميزان شهريه دانشجويان به ترتيب مربوط به دوره كارشناسي نوبت دوم، شهريه دانشجويان ميهمان و ميهمان تك 

سقف  هاي مازاد برويان ميهمان و ميهمان تك درس مقطع دكتري، شهريه نيم سالدرس مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، شهريه دانشج

هاي بعد از آن، شهريه هر نيم سال دانشجويان غير ايراني غير بورسيه براي مجاز دانشجويان دكتري روزانه براي نيم سال يازدهم و نيم سال

به بعد(، شهريه سنوات مازاد دوره كارشناسي  1733 – 1911تحصيلي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري )ورودي ترم اول سال 

هاي فرعي هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد روزانه و دورهروزانه و جبران معدل، شهريه دروس مازاد بر سقف واحدهاي درسي در دوره 

وست شماره به شرح پيدوم، پرديس(  هاي كارشناسي ارشد )روزانه، نوبتدانشگاه)كهاد( و همچنين شهريه ترم تابستان سال سوم كليه دوره

 تعيين و تصويب گرديد. 1

 

 



 

 

 نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي )موسسات عضو(اصالح برخي از مواد آيين -6

ها و موسسات هاي امناي دانشگاه( قانون تشكيل هيأت3هاي توسعه كشور و ماده )قانون احكام دائمي برنامه«1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

نامه هاي مميزه برخي از مواد آيينمركز هيأت امناء و هيأت 7/6/1731مورخ  176733/11و با توجه به نامه شماره آموزش عالي و پژوهشي 

 اصالح و مصوب گرديد. 7به شرح پيوست شماره  استخدامي اعضاي هيئت علمي

آيين نامه استخدامي  63هاي رفاهي موضوع ماده دستورالعمل پرداخت كمك 2پيوست شماره  2اصالح ماده  -7

 أت علمي )مؤسسات عضو(اعضاي غير هي

ها و مؤسسات هاي امناء دانشگاه( قانون تشكيل هيأت3هاي توسعه كشور و ماده )قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

استخدامي اعضاي نامه آيين 63هاي رفاهي موضوع ماده دستورالعمل پرداخت كمك 1پيوست شماره  1آموزش عالي و پژوهشي، اصالح ماده 

 غير هيأت علمي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت.

 

 اصالحي متن فعلي

تواند به منظور تشويق پس انداز و مؤسسه مي

حمايت از اعضاي مؤسسه از طريق تأمين 

عضو شاغل رسمي و اندوخته، بنا بر درخواست 

، حساب پس انداز سهم عضو نزد يكي از پيماني

هاي داراي مجوز از بانك مركزي بانك

جمهوري اسالمي ايران به نام عضو افتتاح و 

درصد حقوق رتبه و پايه وي را كه  11حداكثر تا 

كمتر از سقف تعيين شده در قوانين و مقررات 

عمومي كشور نخواهد بود در هر ماه به عنوان 

دريافتي وي كسر و به  از« سهم پس انداز عضو»

حساب مزبور واريز كند. در اين صورت، در هر 

به عنوان « سهم پس انداز عضو»درصد  111ماه 

از محل اعتبارات « سهم پس انداز مؤسسه»

پرسنلي مؤسسه ضمن درج در بودجه تفصيلي 

ساالنه مصوب هيأت امناء به حساب سپرده 

اي كه به نام عضو افتتاح خواهد شد جداگانه

 شود. اريز ميو

تواند به منظور تشويق پس انداز و مؤسسه مي

حمايت از اعضاي مؤسسه از طريق تأمين 

، حساب پس عضواندوخته، بنا بر درخواست 

هاي داراي انداز سهم عضو نزد يكي از بانك

مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

درصد حقوق  11به نام عضو افتتاح و حداكثر تا 

پايه وي را كه كمتر از سقف تعيين شده رتبه و 

در قوانين و مقررات عمومي كشور نخواهد بود 

از « سهم پس انداز عضو»در هر ماه به عنوان 

دريافتي وي كسر و به حساب مزبور واريز كند. 

سهم »درصد  111در اين صورت، در هر ماه 

سهم پس انداز »به عنوان « پس انداز عضو

پرسنلي مؤسسه ضمن  از محل اعتبارات« مؤسسه

درج در بودجه تفصيلي ساالنه مصوب هيأت 

و اي كه به نام عضامناء به حساب سپرده جداگانه

 شود. افتتاح خواهد شد واريز مي

 

)دانشگاه صنعتي 37/  9/  88آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي مصوب  92الحاق يك بند به ماده  -2

  اصفهان(
قانون تشكيل هيأتهاي امناي دانشگاهها و موسسات  3قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و ماده « 1»مفاد مادهبه استناد  مصوبه:

آيين نامه استخدامي اعضاي غير  71(تحت عنوان فوق العاده حق فني و تخصصي به ماده 71-1آموزش عالي و پژوهشي، با الحاق يك بند)

نج درصد( نيروهاي مشمول آيين نامه،براساس دستورالعملي كه به تصويب هيأت رئيسه خواهد رسيد با )پ%1هيئت علمي،و تعلق آن تا سقف 

 ارزيابي افراد و از محل اعتبارات خارج از شمول موافقت نمود.ضمناً مقرر شد گزارش آن به صورت ساليانه به هيأت امنا ارائه گردد.

 



 

 تي اصفهان(استخدام عضو هيئت علمي پيماني )دانشگاه صنع -3

قانون تشكيل هيأ تهاي امناي دانشگاهها و موسسات  3هاي توسعه كشور و ماده قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

نفر)پنجاه نفر( عضو هيئت علمي به صورت پيماني )ظرف دو سال آينده( با مدرك تحصيلي دكتري  11آموزش عالي و پژوهشي، با جذب 

هاي سازماني مصوب تخصصي، پس از اخذ مجوزات الزم و رعايت ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضاي هيئت علمي در سقف پست

 موافقت به عمل آيد.

 


