
 «9311شهريور ماه   3از مصوبات پنجمين نشست عادي از دوره ي ششم هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ »

 )مؤسسات عضو هيات امنا( 9311تصويب اصالحيه بودجه تفصيلي سال -9 

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

ت مؤسسات عضو هيأت امناء بررسي و با عنايت به هماهنگي با دفتر برنامه، بودجه و تشكيال 1931آموزشي و پژوهشي، اصالحيه بودجه تفصيلي سال 

هاي مميزه هاي امنا و هيأتو تحول اداري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به تصويب رسيد و مقرر شد براي انجام تشريفات قانوني به مركز هيأت

 ارسال شود. 

 )مؤسسات عضو هيات امنا(  9311تصويب بودجه تفصيلي سال   -2
ها و هاي امناء دانشگاه( قانون تشكيل هيأت7ماده )« د»و « ج»هاي توسعه كشور و بندهاي مهقانون احكام دائمي برنا« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

مؤسسات عضو هيأت امناء مطرح، بررسي و با عنايت به هماهنگي با دفتر برنامه، بودجه و  1933مؤسسات آموزشي و پژوهشي، بودجه تفصيلي سال 

هاي امناء و ناوري، به تصويب رسيد و مقرر شد براي انجام تشريفات قانوني به مركز هيأتتشكيالت و تحول اداري وزارت علوم، تحقيقات و ف

، اعتبارات مربوط به 1933( در سال 13با عنايت به شيوع بيماري ويروس كرونا )كوويد »هاي مميزه ارسال شود. ضمناً مقرر گرديد عبارت هيأت

جازي براي ها از جمله توسعه شبكه ممجازي كاهش يافته و اعتبار مذكور براي ساير فعاليت ها به صورتخدمات دانشجويي به دليل برگزاري كالس

هاي آتي با رفع بيماري مذكور، اعتبار مربوط به خدمات دانشجويي به روال همه ساله در ارائه خدمات بهتر تخصيص يافته است و الزم است در سال

 درج شود.  1933يلي سال بودجه تفص« 9»در فرم شماره «. نظر گرفته شود

تمديد استفاده دانشگاه صنعتي اصفهان از تسهيالت تأمين مالي خارجي )فاينانس( به طور مشترك با شهرك علمي و  -3

 تحقيقاتي اصفهان
، تمديد استفاده 1933بودجه سال ( قانون 9و با عنايت به بند )الف( تبصره )هاي توسعه كشور قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

ميليون دالر به طور مشترك با شهرك علمي وتحقيقاتي اصفهان با  54دانشگاه صنعتي اصفهان از تسهيالت تأمين مالي خارجي )فاينانس( تا سقف 

انك ين و تاسيسات( با پذيرش بدرصداز كل اعتبار طرح به عنوان پيش پرداخت و ترجيحاً تامين آن از محل دارائيهاي زير ساختي )زم14پرداخت 

 مركزي در چهار چوب ضوابط و مقررات مربوطه مورد موافقت قرار گرفت.

 ( دانشگاه صنعتي اصفهان 2تمديد استفاده از تسهيالت بانكي جهت تكميل خوابگاه شماره )  -4
ميليارد ريال جهت تكميل  77اخذ تسهيالت بانكي تا سقف  هاي توسعه كشور، با تمديدقانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

و شرايط بازپرداخت اصل  1933( قانون بودجه سال 3( دانشگاه صنعتي اصفهان با استفاده از تسهيالت مندرج در بند )الف( تبصره )2خوابگاه شماره )

 رچوب ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گرديد.توسط دانشگاه و بخشي از كارمزد توسط صندوق رفاه دانشجويان وزارت عتف در چا

 

دانشگاه و  هاي رويشيهمكاري و مشاركت دانشگاه صنعتي اصفهان با مجتمع فوالد مباركه اصفهان و همچنين شركت -5

 -هاي دانش بنيان براي توليد و بكارگيري تجهيزات و ملزومات مورد نياز كشور در پيشگيري و مبارزه با ويروس كوويدشركت
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 13-ي حساس كنوني كشور ناشي از شيوع ويروس كوويدهاي توسعه كشور، نظر به برههقانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده    مصوبه:

لوم، ع ها و مراكز علمي در همكاري و مشاركت در جهت مبارزه و پيشگيري از آن و تأكيد وزير محترمو مسئوليت اجتماعي همگان بويژه دانشگاه

در اين ارتباط، با توجه به گزارش رئيس محترم دانشگاه، همكاري و مشاركت دانشگاه  1933/  1/  13/و مورخ 469تحقيقات و فناوري طي نامه شماره 

هاي شركت اهاي اقماري آن در توليد ماسك مورد تقدير و تأييد قرار گرفت؛ همچنين همكاري و مشاركت ببا شركت فوالد مباركه اصفهان و شركت

هاي دانش بنيان در طراحي، ساخت، توليد و عرضه تجهيزات و ملزومات مورد نياز كشور در راستاي پيشگيري و مبارزه با رويشي دانشگاه و شركت

وسط هيأت ت هاي علمي، مادي و معنوي طرفين و بر اساس تشخيص و تعيين ميزان سهم دانشگاهمندي از امكانات و ظرفيتبا بهره 13-ويروس كوويد

 ي اين همكاري نيز مورد تأييد قرار گرفت.رئيسه، با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه، مورد موافقت و ادامه

 مشاركت با شركت دانش بنيان آزمون پااليش مهر پارس در ايجاد آزمايشگاه آكروديته دانشگاه صنعتي اصفهان  -6

ها و مؤسسات هاي امناء دانشگاه( قانون تشكيل هيأت7ماده )« و»هاي توسعه كشور، بند ائمي برنامهقانون احكام د« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

آموزشي و پژوهشي و به منظور بسط، توسعه و تجهيز آزمايشگاههاي تخصصي و پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي و تحقيقاتي داخل و خارج از 

صنعتي اصفهان در زمينه فيلتراسيون، در چارچوب ضوابط مركز ملي استاندارد كشور از طريق همكاري  دانشگاه، با ايجاد آزمايشگاه آكروديته دانشگاه

 



با شركت دانش بنيان آزمون پااليش مهر پارس با رعايت صرفه و صالح دانشگاه، مشروط  (1)پيوست شماره  و مشاركت براساس تفاهم نامه منعقده

 ه عمل آمد.به موافقت معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت متبوع موافقت ب

 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي )موسسات عضو( 4ماده  4حذف تبصره  -7
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  1744هاي توسعه كشور و با عنايت به مفاد دادنامه شماره قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

ني و دانشكده ف -آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي موسسات عضو )دانشگاه صنعتي اصفهان 5ماده از  5در خصوص دانشگاه تبريز تبصره 

 مهندسي گلپايگان ( حذف مي گردد.

تعيين حداقل و حداكثر مدرك تحصيلي مورد نياز براي تصدي مشاغل پست هاي سازماني توسط اعضاي غير هيات علمي  -1

ير هيات علمي پيماني و رسمي به پست هاي سازمان اعضاي غير هيات علمي مؤسسه)موسسات قراردادي و يا انتصاب اعضاي غ

 عضو(
آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي، « 17»هاي توسعه كشور و در اجراي مفاد ماده قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

حداقل و حداكثر مدرك تحصيلي مورد نياز براي تصدي مشاغل پست هاي سازماني توسط اعضاي غير هيات علمي قراردادي و يا انتصاب اعضاي 

 يات علمي پيماني و رسمي به پست هاي سازماني اعضاي غير هيات علمي مؤسسهبه شرح ذيل به تصويب رسيد: غير ه

 كارداني.براي پست هاي سازماني اپراتور، متصدي كارگاه ها، متصدي آزمايشگاه ها و تكنسين و نظاير آن، مدرك تحصيلي -1

 كارداني.ير آن، مدرك تحصيلي و نظا« كمك كارشناس»، «كاردان»براي پست هاي سازماني -2

اين مصوبه( كه به عنوان مشاغل پشتيبان زمينه و موجبات انجام اهداف و  2و  1براي پست سازماني در گروه مشاغل اصلي )به استثناي بندهاي -9

 «.سيكارشنا»مدرك تحصيلي باشد، را فراهم مي كند و قابل واگذاري به بخش خصوصي ميمؤسسه ماموريت هاي اصلي و تخصصي 

اين مصوبه( كه به صورت مستقيم و در رابطه با اهداف و ماموريت  9، 2، 1براي پست هاي سازماني در گروه مشاغل اصلي )به استثناي بندهاي -5

، «كارشناس ارزيابي»، «كارشناس حقوق»از قبيل پست هاي سازماني رشته هاي شغلي ايجاد شده است،  مؤسسههاي اصلي 

 «.كارشناسي ارشد»و حداكثر « كارشناسي»، مدرك تحصيلي حداقل «مه ريزيكارشناس برنا»
اين مصوبه( متناسب با رشته داراي اولويت مندرج در برنامه راهبردي  2براي پست هاي سازماني در گروه مشاغل تخصصي )به استثناي بندهاي ا و -4

 «حداكثر كارشناسي ارشد»و « حداقل كارشناسي»مؤسسه، مدرك تحصيلي 

ادامه خدمت اعضاي غير هيات علمي كه طبق ضوابط قبل از اجراي اين مصوبه و با مدرك تحصيلي باالتر از سقف تعيين شده در آن، در -تبصره

پست هاي سازماني منصوب شده اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوط، با همان مدرك تحصيلي ارائه شده، 

 .است و پس از آن هرگونه بكارگيري و انتصاب صرفاً با رعايت كف و سقف مدرك تحصيلي مندرج در اين مصوبه امكان پذير خواهد بود بالمانع

 

 اصالح برخي از مواد آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي )مؤسسات عضو(  -1
ها و موسسات هاي امناء دانشگاه(  قانون تشكيل هيأت7ماده )« ن»و بند  توسعه كشورهاي قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

ه مار)پيوست ش آموزش عالي و پژوهشي، هيأت امناء با اصالح برخي از مواد آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي مؤسسات عضو هيأت امناء

 موافقت نمود.   (2

 

و  «منديعائله»هاي عضاي غير هيأت علمي در خصوص كمك هزينهآيين نامه استخدامي ا« 33»و « 35»اصالح مواد  -91

 )مؤسسات عضو( « اوالد»
( قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراري عدالت در نظام 97و ماده ) هاي توسعه كشورقانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

سازمان برنامه و بودجه كشور مطرح و پس از  1931/  11/  97مورخ  636511بخشنامه شماره  ها،پرداخت، رفع تبعيض و متناسب سازي دريافت

به شرح ذيل « اوالد»و « منديعائله»هاي آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي در خصوص كمك هزينه« 96»و « 94»بررسي، با اصالح مواد 

مواد مذكور  هاياعتبار الزم در سقف اعتبارات تخصيصي ساليانه موافقت به عمل آمد. ساير تبصره مشروط به تأمين 1933/  1/  1براي اجرا از تاريخ 

 به قوت خود باقي است. 

 مصوب هيأت امناء موضوع



نامه استخدامي اعضاي آيين« 94»اصالح ماده 

 غير هيأت علمي 

برابر ضريب  1214مندي عضو مرد شاغل متأهل به ميزان ، كمك هزينه عائله94ماده 

 شود. حقوقي ساالنه پرداخت مي

نامه استخدامي اعضاي آيين« 96»اصالح ماده 

 غير هيأت علمي 

برابر  914، كمك هزينه اوالد عضو مرد شاغل به ازاي هر فرزند به ميزان 96ماده 

 شود. ضريب حقوقي ساالنه پرداخت مي

 

« اوالد»و « منديعائله»هاي نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي در خصوص كمك هزينهآيين« 37»اصالح ماده  -99

( قانون برنامه ششم توسعه در خصوص 97و ماده ) هاي توسعه كشورنون احكام دائمي برنامهقا« 1»به استناد مفاد ماده )مؤسسات عضو( مصوبه: 

آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي در خصوص « 67»با اصالح ماده   ها،برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب سازي دريافت

مشروط به تأمين اعتبار الزم در سقف اعتبارات تخصيصي  1933/  1/  1براي اجرا از تاريخ  به شرح ذيل« اوالد»و « منديعائله»هاي كمك هزينه

 ساليانه موافقت به عمل آمد. 

 مصوب هيأت امناء موضوع
نامه استخدامي اعضاي آيين« 67»اصالح ماده 

 هيأت علمي 

مندي و به نامه، كمك هزينه عائلهاين آيين« 96»، به مشموالن موضوع ماده 67ماده 

برابر ضريب « 4/22و  4/14»ازاي هر فرزند كمك هزينه اوالد به ترتيب به ميزان 

 شود. حقوقي ساالنه پرداخت مي

 

بكارگيري اعضاي غير هيأت علمي در مشاغل حساس و تخصصي دانشگاه به صورت قراردادي بر اساس سهميه اختصاصي  -92

 وزارت متبوع )دانشگاه صنعتي اصفهان( 

يري رگدرخواست دانشگاه صنعتي اصفهان در خصوص اخذ مجوز بكاهاي توسعه كشور، قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

نفر به عنوان عضو غير هيأت علمي قراردادي، از طريق فراخوان عمومي،  29اعضاي غير هيأت علمي قراردادي، مطرح شد و با بكارگيري تعداد 

سقف ر هاي سازماني بالتصدي متناظر ذيل، مشروط به تأمين اعتبار دبرگزاري آزمون و مصاحبه، با در نظر گرفتن اصل شايستگي و متناسب با پست

نامه هاي سازماني مصوب، طي مراحل قانوني، اخذ مجوز از سازمان اداري و استخدامي و رعايت مفاد آييناعتبارات تخصيصي ساليانه، در سقف پست

 استخدامي اعضاي غير هيأت علمي و ساير رعايت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد. 

دبيرخانه مركزي -6نفر  9تداركات و امين اموال -4نفر  7امور مالي  -5تر امور حقوقي يك نفر دف-9حوزه رياست يك نفر -2حراستت يك نفر  -1

 نفر 4كارشناسان آزمايشگاه -3نفر  9مركز فناوري اطالعات -1مديريت نظارت و امور قراردادها يك نفر -7يك نفر 

و درمان  لمي( شاغل در مركز بهداشتاي براي پزشكان )عضو غير هيأت عتعيين ضريب مدرك تحصيلي دكتري حرفه -93

 دانشگاه صنعتي اصفهان
هاي توسعه كشور، درخواست رتبه بندي پزشكان )عضو غير هيأت علمي( شاغل در مركز قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده  :مصوبه

آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت  13ماده  1بهداشت و درمان مؤسسه مطرح  و پس از بررسي، ضريب مدرك تحصيلي )موضوع تبصره 

اي شاغل در مركز بهداشت و درمان مؤسسه فصل حقوق و مزايا(، براي اعضاي غير هيأت علمي داراي مدرك تحصيلي دكتري حرفه -علمي

 تعيين گرديد.« 74»انه، عدد )پزشك(، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط و پيش بيني و تأمين اعتبار الزم در سقف اعتبارات تخصيصي سالي

تحصيلي  هاي عضو هيأت امناء در نيمسال دوم سالتعيين شهريه دانشجويان شهريه پرداز كليه مقاطع تحصيلي دانشگاه -94

 )مؤسسات عضو هيأت امناء( 9311-9311

/م 14/  94326شماره   هاي امناء نامهقانون تشكيل هيأت 7ماده  «و»هاي توسعه كشور و بند قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده  :مصوبه

داز پرهاي مميزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطرح و پس از بررسي، شهريه دانشجويان شهريههاي امناء و هيأتمركز هيأت 33/ 9/  17مورخ 

  :به شرح ذيل به تصويب رسيد 1931-1933هاي عضو هيأت امناء در نيمسال دوم سال تحصيلي كليه مقاطع تحصيلي دانشگاه

 از دانشجوياني كه نيمسال تحصيلي خود را حذف مي كنند، فقط شهريه ثابت دريافت شود. -1

درصد شهريه متغير مصوب دريافت  77از دانشجوياني كه نيمسال تحصيلي خود را حذف نمي كنند، شهريه ثابت دريافت شود اما شهريه متغير -2

 شود.مي



نمايند، شهريه متغير پرداخت شده مربوط به دروس حذف شده در حساب بستانكاري دانشجوياني كه مبادرت به حذف يك يا چند درس مي-9

 شود. دانشجو منظور و در نيمسال تحصيلي آتي مستهلك مي

ال هاي دريافتي نيمسد به عنوان بخشي از هزينهشهريه دريافت شده از دانشجويان خارجي كه امكان استفاده از آموزش هاي مجازي را نداشته ان-5

 شوند. آتي محسوب و بستانكار مي

 ود. شاز دانشجوياني كه به بيماري كرونا مبتال شده و مبادرت به حذف نيمسال تحصيلي نموده شهريه ثابت و متغير دريافت نمي -4

 اين مصوبه خواهند شد.  9الي  1اند، مشمول بندهاي دانشجوياني كه از آموزش مجازي استفاده كرده -6

 هاي تحصيلي آتي نيز قابل اعمال خواهد بود. اين مصوبه در صورت تمديد شرايط آموزش مجازي در نيمسال -7

 شهريه منظور و اعمال خواهد شد.  % 97در شرايطي كه شهريه به صورت ثابت و متغير تعيين نشده است، در صورت حذف ترم صرفاً *

اكز آموزش علمي كاربردي علويجه، تيران و كرون و زرين شهر دانشگاه جامع علمي كاربردي به دانشگاه انتقال مر  -95

  صنعتي اصفهان 
هاي توسعه كشور و در راستاي تحقق اهداف برنامه تحول راهبردي دانشگاه صنعتي اصفهان قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

تأثيرگذاري در منطقه پيراموني خود، نظر به مذاكرات انجام شده دانشگاه با مسئولين دانشگاه جامع علمي كاربردي در خصوص واگذاري خاصه 

واگذاري  ومراكز آموزش علمي كاربردي علويجه، تيران و كرون و زرين شهر به دانشگاه صنعتي اصفهان  و گزارش ارائه شده در اين ارتباط، با انتقال 

ساني نالعوض مراكز ياد شده همراه با كليه امالك و مستغالت، امكانات و تجهيزات مستقردر اين مراكز  اعم از منقول و غيرمنقول و حفظ نيروي اب

  شاغل،  با رعايت صرفه و صالح دانشگاه و در قالب توافقنامه جامع مورد تأييد هيأت رئيسه دانشگاه، موافقت به عمل آمد.

 

 


