
 «9324ماه شهريور 92م هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ پنجنشست عادي از دوره ي ين مسو از مصوبات»

 (اصفهان صنعتي دانشگاه) هابرنامه و شده انجام اقدامات گزارش -9 

 رئيس سطتو مختلف بخشهاي در اصفهان صنعتي دانشگاه هاي برنامه و شده انجام اقدامات گزارش امنا، هيأت تشکيل قانون«  7» ماده «م» بند استناد به

 ارتقاء از بوعمت وزارت رضایت مراتب امنا هيأت دائمي کميسيون محترم رئيس ضمناً. گردید واقع امنا هيأت اعضاي تأیيد مورد که شد ارائه دانشگاه

 تقدیر و شکرت مذکور دانشگاه در آرامش و اعتدال ایجاد ویژه به ها زمينه کليه در دانشگاه رئيس زحمات از و ابراز را اصفهان صنعتي دانشگاه جایگاه

 .نمودند

 هيأت عضو مؤسسات) رئيسه هيأت و دائمي کميسيون به امنا¬هيأت اختيارات و وظايف از برخي انجام اختيار¬تفويض  -9

 (امناء
 هاي هيأت و امناء هاي هيأت مرکز 4/6/5956 مورخ 49056/59 شماره بخشنامه توسعه، پنجم برنامه قانون« 02» ماده «ب» بند استناد بهمصوبه: 

 و دائمي ونکميسي به امناء هيأت اختيارات و وظایف از برخي انجام اختيار تفویض با امناء هيأت و مطرح فناوري و تحقيقات علوم، وزارت مميزه
 .شود ارائه مناا هيات به آن ساليانه گزارش گردید مقرر و آورد عمل به موافقت یک شماره پيوست شرح به امناء هيأت عضو مؤسسات رئيسه هيأت

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) 9323 سال تفصيلي بودجه اصالحيه تصويب -3
 مطرح، امناء هيأت عضو مؤسسات 5959 سال تفصيلي بودجه اصالحيه امناء، هاي هيأت تشکيل قانون« 7» ماده «د» بند استناد بهمصوبه: 

 اخذ) قانوني شریفاتت انجام جهت گردید مقرر و رسيد تصویب به متبوع وزارت تشکيالت و بودجه برنامه، دفتر تأیيد به مشروط و بررسي

 .شود ارسال مميزه هاي هيأت و امناء هاي هيأت مرکز به ،(ابالغ و فناوري و تحقيقات علوم، محترم وزیر توشيح

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) 9324 سال تفصيلي بودجه تصويب  -4
 مطرح، امناء هيأت عضو مؤسسات 5956 سال تفصيلي بودجه امناء، هاي هيأت تشکيل قانون« 7» ماده «د» و «ج» بندهاي استناد بهمصوبه: 

 توشيح اخذ) انونيق تشریفات انجام جهت گردید مقرر و رسيد تصویب به متبوع وزارت تشکيالت بودجه، دفتر تأیيد به مشروط و بررسي

 .گردد ارسال مميزه هاي هيأت و امناء هاي هيأت مرکز به ،(ابالغ و فناوري و تحقيقات علوم، محترم وزیر

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) امناء هيأت حسابرس 23 سال حسابرسي گزارش  -9

 موسسات 59 سال حسابرسي گزارش توسعه، پنجم برنامه قانون« 02» ماده «ب» بنـد و امنا هاي هيأت تشکيل قانون« 7» ماده «هـ» بنـد استناد بهمصوبه: 

 الزم قدماتم ساختن فراهم به نسبت عضو موسسات شد مقرر بررسي از پس و مطرح امنا، هيات منتخب حسابرس توسط شده تهيه امنا هيات عضو

 .کنند ارائه امنا هيات به شده انجام اقدامات از گزارشي و اقدام تعهدي حسابداري نظام اجراي براي

 (امناء هيأت عضو مؤسسات)  معامالت نصاب تعيين -6

 مؤسسات معامالت نصاب معامالتي، و مالي نامه آیين« 05» ماده« 5» تبصره اجراي در و توسعه پنجم برنامه قانون« 02» ماده «ب» بند استناد بهمصوبه: 

 :گردید تعيين زیر شرح به 5/7/56 از  اجرا براي امناء هيأت عضو

 .باشد( ریال 502.222.222) از کمتر که معامالتي: جزیي معامالت -5

 .نباشد بيشتر( ریال 5.022.222.222) مبلغ از و بوده جزئي معامالت سقف از بيش معامله مبلغ که معامالتي: متوسط معامالت -0

 .باشد( ریال 5.022.222.222) مبلغ از بيش آنها اوليه برآورد مبلغ که معامالتي: عمده معامالت -9

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) 9324 مالي هاي صورت عملکرد بررسي براي امناء هيأت منتخب حسابرس تعيين -7

 شده يمعرف حسابرسي موسسات ميان از «امين مدبران حسابرسي مؤسسه» امناء، هاي هيأت تشکيل قانون« 7» ماده «ز» بنـد استناد  بهمصوبه: 

 هزینه با امناء، هيأت عضو مؤسسات 5956 سال مالي صورتهاي عملکرد بررسي براي امنا هيات منتخب حسابرس عنوان به امنا، هيات به

 :گردید تعيين زیر مبالغ سقف تا حسابرسي

 24هزينه حسابرسي براي سال  نام موسسه رديف

 ( ميليون ریال592یکصد و سي ) دانشگاه صنعتي اصفهان 5

 (  ميليون ریال49)شصت و سه  دانشکده فني و مهندسي گلپایگان 0



 (  ميليون ریال49شصت وسه ) مرکز آموزش عالي شهرضا 9

 
 (عضو مؤسسات) ايران مهر الحسنه قرض بانک و صادرات ملت، تجارت، هاي بانک نزد گذاري¬سپرده و حساب افتتاح -8

 : معامالتي و مالي نامه آیين مفاد اجراي در و توسعه پنجم برنامه قانون« 02» ماده «ب» بند استناد به

 موجودي از قسمتي یا تمام یا و نمایند حساب افتتاح صادرات و ملت تجارت، هاي بانک در هستند مجاز امنا هيأت عضو مؤسسات - الف

 موارد سایر و دومنظوره جاري هاي حساب انداز، پس مشارکت، اوراق صورت به مختلف هاي حساب در را خود بانکي هاي حساب همه

 .برسانند مصرف به بودجه قالب در و محسوب اختصاصي درآمدهاي جزو را حاصل درآمد و نموده گذاري سپرده

 قرض بانک در ریال ميليارد یک سقف تا اختصاصي درآمد به مربوط وجوه از استفاده با صرفاً توانند مي امنا هيات عضو موسسات  - ب

 .نمایند حساب افتتاح ایران مهر الحسنه

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) معامالتي و مالي نامه آيين« 7» ماده موضوع مشاغل تصدي جهت قراردادي نيروهاي از استفاده -2

 عدم و شده ایجاد ضرورت به توجه با معامالتي، و مالي نامهآئين« 7» ماده اجراي در و توسعه پنجم برنامه قانون« 02» ماده «ب» بند استناد به

 با امناء-هيات مذکور، نامه¬آیين« 7» ماده موضوع مشاغل تصدي براي الزم شرایط داراي پيماني یا رسمي علمي غيرهيأت اعضاي وجود

 اخذ اب موقت صورت به امنا هيات عضو موسسات الزم صالحيتهاي و شرایط واجد شاغل قراردادي علمي غيرهيأت اعضاي بکارگيري

 سال کی مدت براي ذیل جدول در مندرج مشاغل تصدي جهت مربوطه مقررات و ضوابط رعایت با  کافي، و معتبر الزم، تضمين و تعهد

 .نمود موافقت 5/5/56 تاریخ از

 نام موسسه رديف

 عنوان شغل

 معاون مدير

 امور مالي 

 رئيس 

 حسابداري

 عامل 

 مالي

 امين

 اموال 
 کارپرداز

 دانشگاه  5

 صنعتي اصفهان
 هفت نفر یک نفر یک نفر یک نفر یک نفر

 دانشکده فني و مهندسي 0

 گلپايگان 
 یک نفر یک نفر یک نفر ---- یک نفر

 مرکز آموزش  9

 عالي شهرضا
 یک نفر یک نفر یک نفر ----- یک نفر

 

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آيين 87 ماده اصالح -91

 هاي هيأت و امناء هاي هيأت مرکز 9/0/5956 مورخ 54755/59 شماره  بخشنامه توسعه، پنجم برنامه قانون« 02» ماده «ب» بند استناد به

 به موافقت 5/5/56 تاریخ از اجرا براي ذیل، شرح به علمي هيات اعضاي استخدامي نامه آیين« 07» ماده اصالح با امنا هيات و مطرح مميزه

 .آورد عمل

 برخوردار مربوط مزایاي و حقوق از استفاده با ماه« 5» حداکثر نوبت هر زایمان مرخصي از¬ توانند مي( علمي هيات) عضو بانوان – 07 ماده

 . شوند

 .یابد¬مي افزایش ماه« 50» به مدت این شوند، مي بيشتر یا و دوقلو فرزند صاحب زایمان یک در که بانواني براي – 5 تبصره

 ایانپ ماده¬ این در مندرج زایمان مرخصي براي شده¬تعيين زمانهاي اتمام از قبل آنان قرارداد که¬پيماني عضو بانوان براي – 0تبصره

 .شود¬مي تمدید شده، تعيين هاي مرخصي سقف تا قرارداد مدت یابد،-مي

 تماعياج تامين قانون مقررات تابع زایمان مرخصي ایام مزایاي و حقوق پرداخت نظر از اجتماعي تامين صندوق مشمول بانوان – 9 تبصره

 آن« 5» هتبصر و ماده این در شده¬تعيين مدت از کمتر اجتماعي تامين سازمان توسط آنان مزایاي و حقوق که¬درصورتي و باشند¬مي

 خواهد تپرداخ قابل امنا هيات عضو موسسات تخصيصي اعتبارات سقف در اختصاصي درآمد محل از آن التفاوت مابه شود،¬ پرداخت

 .بود

 (اصفهان صنعتي دانشگاه) معين کار قرارداد صورت به علمي غيرهيأت انساني نيروي نفر 44 کارگيري به -99



 نفر«  69» نجپ و چهل سقف تا علمي غيرهيأت انساني نيروي بکارگيري با امنا هيات توسعه، پنجم برنامه قانون« 02» ماده «ب» بند استناد به

 هاي ژوهشکدهپ در پژوهشي کارشناس آزمایشگاه، کارشناس: قبيل از) وتخصصي اصلي مشاغل انجام براي اصفهان صنعتي دانشگاه در

 دفتر ي،ساز تجاري و نوآوري مدیریت دفتر آموزشي، ریزي برنامه دفتر مانند دیگر جدید ساختارهاي در کارشناس التاسيس، جدید

 و طضواب چارچوب در مرتبط، کارشناسي حداقل  تحصيلي مدرک با علمي، غيرهيات اعضاي سقف افزایش عدم به منوط( حقوقي

 مصوب سازماني پستهاي سقف در محدود آگهي انتشار  شغلي، شرایط احراز با علمي، ¬هيات غير اعضاي استخدامي نامه¬ آیين مقررات

 موافقت زینش،گ مراحل طي از پس  اجرایي، هيات تایيد و ساليانه تخصيصي اي¬هزینه اعتبارات سقف در الزم اعتبار تامين به مشروط و

 .آورد عمل به

 مجتمع يک تملک بالق در مشهد فردوسي دانشگاه به بهشهر شهرستان در اصفهان صنعتي دانشگاه آموزشي فرهنگي، مجتمع واگذاري -99

 مقدس مشهد در دانشگاه آن به متعلق آپارتماني

 چهارم هدور از عادي نشست هفتمين صورتجلسه از هفتم دستور مصوبه اجراي در و توسعه پنجم برنامه قانون« 02» ماده «ب» بند استناد به

 گي،فرهن مجتمع واگذاري به نسبت شود مي داده اجازه اصفهان صنعتي دانشگاه به ،7/50/5950 مورخ اصفهان صنعتي دانشگاه امناي هيات

 مشهد سيفردو دانشگاه آموزشي مجتمع ساختمان آن، قبال در و نماید اقدام مشهد فردوسي دانشگاه به بهشهر شهرستان در خود آموزشي

 رعایت با اصفهان صنعتي دانشگاه به 995 فرعي/55445 فرعي/090 اصلي ثبتي پالک داراي اسالم فدائيان خيابان مقدس مشهد در واقع

 تفاوت مناًض. شود واگذار امناء هيات منتخب کارشناس توسط ارزیابي جمله از مربوطه مقررات و ضوابط و معامالتي و مالي نامه آیين مفاد

 .شود نتامي اختصاصي درآمد محل از آن اندازي راه و تجهيز تعمير، هاي هزینه و واریز اختصاصي درآمد حساب به آن کارشناسي قيمت

 


