
 «9328ماه مهر 92نشست عادي از دوره ي ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ سومين  از مصوبات»

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) امناء هيأت حسابرس 9321 مالي سال حسابرسي ارشگز -9 

 مؤسسات و هادانشگاه امناء هايهيأت تشكيل قانون« 7» ماده «ه» بند و كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون« 1» ماده مفاد استناد بهمصوبه: 

 مطرح (همكاران ترازنما حسابرسي مؤسسه) امناء هيأت منتخب حسابرس توسط شده تهيه عضو مؤسسات 1937 سال حسابرسي گزارش عالي، آموزش

 .گرفت قرار تصويب و تأييد مورد بررسي از پس و

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) 9328 سال مالي هايصورت عملكرد بررسي براي امناء هيأت منتخب حسابرس تعيين  -9
 مؤسسات و هادانشگاه امناء هايهيأت تشكيل قانون« 7» ماده «ز» بند و كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون« 1» ماده مفاد به استناد بامصوبه: 

 حسابرس عنوان هب شده معرفي حسابرسي مؤسسات ميان از مزبور مؤسسه «همكاران ترازنما حسابرسي مؤسسه» مثبت عملكرد به توجه با عالي، آموزش

 و تومان ميليون 93 حسابرسي هزينه با اصفهان صنعتي دانشگاه 1931 سال مالي هايصورت عملكرد بررسي جهت سوم سال براي امناء هيأت منتخب

 .گرديد تعيين تومان ميليون 13 هزينه با گلپايگان مهندس و فني دانشكده

 سال بودجه قانون( 2 تبصره ك بند) استناد به كارگاهي و آزمايشگاهي تجهيزات خريد جهت بانكي تسهيالت از استفاده -3

 (اصفهان صنعتي دانشگاه) 9328

 آموزش مؤسسات و هادانشگاه امناء هايهيأت تشكيل قانون« 7» ماده و كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون« 1» ماده مفاد استناد بهمصوبه: 

 ريال ميليارد ستدوي مبلغ به حداكثر بانكي تسهيالت اخذ با عتف وزارت عمراني هايطرح دفتر با گرفته صورت هماهنگي به نظر پژوهشي، و عالي

 در و دانشگاه صالح و صرفه رعايت با 1931 سال بودجه قانون( 3) تبصره «ك» بند از استفاده با كارگاهي و آزمايشگاهي تجهيزات خريد جهت

 .آمد عمل به موافقت مربوطه مقررات و ضوابط چارچوب

 (اصفهان صنعتي دانشگاه) دالر ميليون 44( فاينانس) خارجي مالي تأمين تسهيالت از استفاده  -4
 از استفاده ،1931 سال بودجه قانون( 9) تبصره «الف» بند به عنايت با و كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون« 1» ماده مفاد استناد بهمصوبه: 

 اعتبار كل از درصد 13 پرداخت با اصفهان تحقيقاتي و علمي شهرك با مشترك طور به دالر ميليون 53 سقف تا( فاينانس) خارجي مالي تسهيالت

 رراتمق و ضوابط چارچوب در(مركزي بانك پذيرش صورت در) زيرساختي هايهزينه محل از آن تأمين ترجيحاً و پرداخت پيش عنوان به طرح

 .گرفت قرار موافقت مورد مربوطه

 (اصفهان صنعتي دانشگاه) 9 شماره دانشجويي خوابگاه تكميل جهت بانكي تسهيالت از استفاده -4

 خوابگاه تكميل جهت ريال ميليارد 77 سقف تا بانكي تسهيالت اخذ با كشور، توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون« 1» ماده مفاد استناد به  مصوبه:

 توسط كارمزد و دانشگاه توسط اصل بازپرداخت شرايط با 1931 سال بودجه قانون( 3) تبصره «الف» بند از استفاده با اصفهان صنعتي دانشگاه 2 شماره

 .گرديد موافقت عتف، وزارت دانشجويان رفاه صندوق

 (اصفهان تيصنع دانشگاه) اصفهان استان فناوري و پژوهش صندوق در اصفهان صنعتي دانشگاه سهام افزايش مجوز  -6

 صفهانا استان نوآوري و پژوهش صندوق در دانشگاه اين سهام افزايش با كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون« 1» ماده به استناد بامصوبه: 

 ترعاي با دانشگاه، اختصاصي درآمدهاي محل از و دانشگاه معامالتي و مالي نامهآيين مفاد چارچوب در صندوق آن سهام كل از درصد 3/7 سقف تا

 .آمد عمل به موافقت مربوطه مقررات و ضوابط

 (اصفهان صنعتي دانشگاه) هاساخت زير ايمني و انرژي مديريت پژوهشكده تشكيل -1

 ايشور مصوب پژوهشي واحدهاي تأسيس نحوه نامهآيين به عنايت با و كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون« 1» ماده به استناد بامصوبه: 

 صورت به قاتيتحقي هايپروژه انجام هدف با «هازيرساخت ايمني و انرژي مديريت پژوهشكده» تشكيل كليات با عالي آموزش ريزيبرنامه و گسترش

 ايرس و مسكن نقل، و حمل ساختمان، صنعت مختلف هايبخش در مخاطرات از پيشگيري و ايمني و انرژي مصرف مديريت زمينه در كاربردي

 سازمان و هاناصف استان شهرسازي و راه كل اداره كشور، شهرسازي و مسكن راه، تحقيقات مركز) ذيربط، هايدستگاه ساير مشاركت با هازيرساخت

 .گرديد موافقت پرسنلي و مالي بار بدون و محور تقاضا صورت به( اصفهان استان ساختمان مهندسي نظام

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) معامالتي و مالي نامهآيين مواد از برخي اصالح -8

دانشگاه مجاز است به منظور ايجاد فضاهاي آموزشي، رفاهي و دانشجويي و همچنين ساير اموري كه در راستاي منافع دانشگاه اصالحي: 48ماده  9تبصره 

صويب پس از ت هادهاي عمومي غير دولتي و بخش خصوصيقرارداد مشاركت و سرمايه گذاري با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، ناست، نسبت به عقد 

 اقدام كند. هيأت رئيسه و اخذ موافقت هيأت امناء

 



 (امناء هيأت عضو مؤسسات) علمي هيأت غير اعضاي استخدامي نامهآئين مواد از برخي اصالح -2

ها و مؤسسات آموزش عالي و هاي امناء دانشگاه( قانون تشكيل هيأت7هاي توسعه كشور و ماده )قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده  :مصوبه

امه استخدامي اعضاي غير هيأت نآيين 11براي ماده  9و  2و همچنين تبصره  5ماده  9، تبصره  1ماده  51، بند  27ماده  1، تبصره  13ماده  1پژوهشي، اصالح تبصره 
 علمي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت. 

 هاي شغل، جذب و ويژه: در خصوص محاسبه حقوق رتبه و پايه و محاسبه فوق العاده92ماده  9و تبصره  92ماده  8تبصره 

 (سابقه خدمت )اصالحي (فعليسابقه خدمت ) مدرك تحصيلي رديف

 سال 12پايان  تا سال 12تا پايان  ديپلم 1
 سال  25سال سابقه تا پايان  12بيش از  سال  25سال سابقه تا پايان  19 ديپلم 2
 سال سابقه  25بيش از  سال سابقه و بيشتر  23 ديپلم 9
 سال  12تا پايان  سال  12تا پايان  زير ديپلم 5
 سال 25پايان سال سابقه تا  12بيش از  سال  25سال سابقه تا پايان  19 زير ديپلم 3
 سال سابقه  25بيش از  سال سابقه و بيشتر  23 زير ديپلم 6

 : از كار افتادگي  9ماده  49بند 

 اصالحي متن فعلي

عبارت است از وضعيت عضو كه به موجب قوانين و مقررات 

اني ربط توانمندي جسماني يا رومربوط به صندوق بازنشستگي ذي

ضمن قطع رابطه ضروري براي انجام خدمت را دارا نيست و 

خدمتي تا رسيدن به زمان بازنشستگي از حقوق وظيقه استفاده 

 كند.مي

وانين و مقررات عبارت است از وضعيت عضو كه به موجب ق

اني ربط توانمندي جسماني يا رومربوط به صندوق بازنشستگي ذي

ضمن قطع رابطه ضروري براي انجام خدمت را دارا نيست و 

خدمتي از حقوق مستمري از كار افتادگي 

گردد. برخودار مي

هاي دولتي كه كسورات بازنشستگي آن به ها و شركتنهادها، سازمانهاي اجرايي، آن بخش از سوابق خدمت مرتبط عضو در ساير دستگاه:98ماده  9تبصره

شود.اي واريز شده باشد، پس از تأييد هيأت اجرايي به عنوان سنوات خدمت عضو محسوب ميهاي بيمهصندوق

ه ولتي كه كسور بازنشستگي آن بهاي خصوصي و نهادهاي عمومي غير دآن بخش از سوابق خدمت مرتبط عضو در ساير مؤسسات و شركت:98ماده  3تبصره

سال، بدون احتساب و تعهد پرداخت سنوات پاداش پايان خدمت مربوطه صرفاً « 13»اي واريز شده باشد پس از تأييد هيأت اجرايي و تا سقف هاي بيمهصندوق

 شود. و پايه عضو منظور ميبدو ورود( در محاسبه حقوق رتبه ازهاي مديريتي سطوح مياني )براي افراد به كارگيري شده در سمت

مدت خدمت قراردادي آن دسته از متقاضيان جذب و استخدام در مؤسسه كه داراي سابقه خدمت قراردادي در شغل مرتبط در مؤسسه يا ساير :4ماده  3تبصره 

 شود.اين ماده اضافه مي« م»به حداكثر سن مندرج در بند  با تأييد هيأت اجرايي و موافقت هيأت رئيسههستندهاها و سازماننهادها، شركتمؤسسات، 

 (امناء هيأت عضو مؤسسات) علمي هيأت اعضاي استخدامي نامهآيين 43 ماده اصالح -92

علمي، مربوط به نحوه نامه استخدامي اعضاي هيأت آيين 39، اصالح بندهاي ماده هاي توسعه كشورقانون احكام دائمي برنامه« 1»به استتناد مفاد ماده  مصوبه: 

نامه مربوطه، تأييد و مورد تصويب قرار گرفتو اعمال آن از زمان تصويب آيين به شرح پيوست اعطاي پايه تشويقي

 آموزشي مواد پيشرفته، جهت دانشكده مهندسي مواد )دانشگاه صنعتي اصفهان( ايجاد گروه -99

ها و مؤسسات آموزش عالي هاي امناي دانشگاه( قانون تشكيل هيأت7ماده )« ط»هاي توسعه كشور و بند قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

هنگي با معاونت حقوقي و امور مجلس زير مشروط به همابه شرح نامه مالي و معامالتي آيين 31ماده  2و تبصره  21( ، ماده 6-15) 15ماده  6بند  1با اصالح تبصره 

 گرديد.  وزارت عتف موافقت
ه عنوان از اعتبارات مصوب خارج و بها )دريافتي و پرداختي( كه هاي مورد استفاده در ثبت عمليات مالي انواع سپردهسرفصلاصالحي: 94ماده  6بند  9تبصره 

 ود. شنامه تعيين ميو همچنين اوراق بهادار و تضمينات، در دستورالعمل حسابداري موضوع ماده اين آيين گرددهاي دانشگاه محسوب ميمطالبات و بدهي

وصول  و ضرورت به تشخيص دانشگاه اخذ و قراردادسپرده يا وجه الضمان يا وثيقه يا وديعه و يا نظاير آنها كه بر طبق مقررات و يا بر حسب اصالحي: 98ماده 

سب اختيارات ت حهاي دانشگاه به اشخاص حقيقي يا حقوقي محسوب و موقتاً در اختيار دانشگاه است. )مگر آنكه به علت عدم انجام تعهدابدهي و به عنوانشود مي

افتتاح ك مركزي ننزد يكي از بانكهاي عامل داراي مجوز از  بامنظور  بدينكه دانشگاه بايد به حساب بانكي مشخص  به نفع دانشگاه ضبط گردد( قانون يا قرارداد

 .شودواريز  ؛نمايدمي



در دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي « مواد پيشرفته»آموزشي  اي توستعه كشور، با ايجاد گروه هبرنامهقانون احكام دائمي « 1»با استتناد به ماده  مصووبه:  

 هاي سازماني مصوب و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گرديد.اصفهان در سقف پست

 صنعتي اصفهان( )دانشگاه% 32درخواست افزايش مبلغ حق الزحمه كار دانشجويي دانشجويان به ميزان  -99

درصدي حق الزحمه كار  97هيأت رئيسه دانشگاه مبني بر افزايش  و باپيشنهاد هاي توسعه كشورقانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به مفاد ماده مصوبه: 

 موافقت به عمل آمد. 11/17/1933/و مورخ 297132دستور العمل ابالغي شماره  3موضوع ماده  1931دانشجويي در سال 

 پذيرش دانشجوي مهمان در نوبت دوم يا پرديس )موسسات عضو هيأت امناء( -93

ورت هاي پيش بيني شده و از طريق آزمون سراسري صها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس ظرفيتبا عنايت به اينكه پذيرش دانشجو در كليه دانشگاهمصوبه: 

الي به ها و مؤسسات آموزش عيت پذيرش دانشجو در دوره روزانه )آموزش رايگان( امكان پذيرش دانشجويان ساير دانشگاهگيرد و همچنين تكميل بودن ظرفمي

ط يان داراي شرايعنوان دانشجوي مهمان و يا انتقالي در دوره روزانه مازاد بر سقف پذيرش تعيين شده وجود ندارد لذا بر اين اساس، با هدف كمك به دانشجو

 هاي عضوها و مؤسسات آموزش عالي كه متقاضي انتقال و يا مهمان شدن به هر يك از دانشگاههاي حاد، پيشامدهاي خاص و ...( ساير دانشگاهاريخاص )بيم

هاي ( قانون تشكيل هيأت1ماده )« و»هاي توسعه كشور و بند قانون احكام دائمي برنامه« 9»هيأت امناء به استناد ماده باشند، هيأت امناء مي

ررات مربوطه و قبا درخواست دانشجويان مذكور براي انتقال و مهمان شدن صرفاً با استفاده از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان و با رعايت ضوابط و م امناء

 پرداخت هزينه مصوب هيأت امناء به شرح مندرج در جدول ذيل موافقت به عمل آورد.

 مصوب هيأت امناءميزان هزينه  شرايط موضوع رديف

كليه مقاطع تحصيلي ساير دانشجويان دوره روزانه 
ها و مؤسسات آموزش عالي متقاضي مهمان دانشگاه

 هاي عضو هيأت امناء شدن در هر يك از دانشگاه
 مازاد بر سهميه آموزش رايگان 

معادل شهريه متغير و ثابت دانشجويان 
دوره نوبت دوم همان مقطع، همان 

 رشته و همان ورودي 

دانشجويان دوره روزانه كليه مقاطع تحصيلي ساير 
ها و مؤسسات آموزش عالي متقاضي انتقال به دانشگاه

 هاي عضو هيأت هيأت امناء هر يك از دانشگاه

مازاد بر سهميه آموزش رايگان و كسب 
حد نصبا قبولي دانشگاه محل انتقال بر 
 اساس اطالعات مندرج در كارنامه محرمانه

معادل شهريه متغير و ثابت دانشجويان 
دوره نوبت دوم همان مقطع، همان 

 رشته و همان ورودي

هاي عضو هيأت امناء تكميل نشده باشد، دانشجويان مذكور بدون پرداخت هزينه و در در مواردي كه ظرفيت پذيرش آموزش رايگان )روزانه( دانشگاه (9تبصره
 شوند. دوره روزانه مهمان و يا منتقل مي

 كارنامه محرمانه حد نصاب قبولي دانشگاه محل انتقال را كسب هاي مذكور كه بر اساس اطالعات مندرج درانتقال دانشجويان متقاضي انتقال به دانشگاه(9تبصره
متغير و ثابت  هاند، مشروط به قبول دانشجوي متقاضي انتقال براي تحصيل با استفاده از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان و پرداخت هزينه معادل شهرينكرده

 باشد. رودي امكان پذير ميدانشجويان دوره نوبت دوم همان مقطع، همان رشته و همان و

ها و مؤسسات آموزش عالي متقاضي مهمان شدن )تك درس( در هر ميزان هزينه دريافتي از دانشجويان دوره روزانه كليه مقاطع تحصيلي ساير دانشگاه(3تبصره
 يد. هاي عضو هيأت امناء معدل شهريه متغير همان درس، همان مقطع، همان رشته و ورودي سال تحصيلي سال مهمان شدن به تصويب رسيك از دانشگاه

نيز در  هاي عضوهاي عضو هيأت امناء به ساير دانشگاهشرايط مهمان شدن و يا انتقال دانشجويان دوره روزانه كليه مقاطع تحصيلي هر يك از دانشگاه(4تبصره

 شمول اين مصوبه قرار دارد.


