
 «9316ماه مرداد 5م هيئت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ پنجنشست عادي از دوره ي ين مشش از مصوبات»

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

 هايدانشگاه نبي در دانشگاه برتر هايرتبه كسب همچنين و مختلف هايبخش در اصفهان صنعتي دانشگاه هايبرنامه و شده انجام اقدامات اهم گزارش

 .گرديد ارائه امناء هيأت محترم اعضاي به دانشگاه رئيس توسط الملليبين سطح در داخلي

 اصفهان صنعتي دانشگاه راهبردي تحول طرح عملياتي برنامه تصويب  -2
 يأته پنجم دوره از عادي نشست پنجمين چهارم دستور مصوبه پيرو و كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون« 1» ماده مفاد استناد بهمصوبه: 

 برنامه، اجراي ضمن در شد مقرر و رسيد تصويب به و مطرح اصفهان صنعتي دانشگاه راهبردي تحول طرح عملياتي برنامه 72/11/1931 مورخ امناء

 :گيرد قرار نظر مد و لحاظ زير موارد

 شود؛ تنظيم 1011 تا 1931 از اول ساله پنج شده ارائه عملياتي برنامه  -1

 گيرد؛ قرار نظر مد اي¬توسعه هاي¬طرح در دانشگاه هاي¬زمين از بهينه استفاده موضوع -7

  دهند، پوشش را بيشتري اهداف كه شود لحاظ¬اي¬گونه به ها¬شاخص به مربوط متغيرهاي -9

 گيرد؛ قرار توجه مورد كشور معضالت با همراه دانشگاه شدن المللي بين -0

 شود؛ تمركز بيشتر المللي¬بين منابع بويژه مربوطه، راهكارهاي و پايدار منابع روي -1

 يدتأك بيشتر.. و زيست محيط آب، معضالت حل مثل دادها¬برون بر و گيرد قرار بررسي مورد جهاني، طراز¬هم هاي¬دانشگاه هاي¬برنامه -1

 شود؛

 كه هايي¬پروژه و دهند ادامه خود فعاليت به كماكان استراتژيك تيم استانداري، همكاري با شد مقرر تحقيقاتي هاياولويت تعيين جهت -2

 گيرد؛ قرار دانشگاه پژوهشي هاي¬برنامه اولويت در و انتخاب استان چالش چند عنوان به دارد، استان در را تقاضا بيشترين

 هيأت اعضاي و دانشگاه كار دستور در دارد، جذابيت برايشان و است آنان نظر مورد كه هايي¬پروژه صنعت، همكاري و اعتماد جلب منظور به -8

 گيرد؛ قرار علمي

 شود؛ طراحي است، الزم آن راستاي در اهداف پيشبرد براي كه اي¬ويژه اختيارات و دانشگاه ويژه هاي¬مزيت -3

 شوند؛ طراحي باز فيزيكي فضاي با مناسب ها¬رشته -11

 گيرد؛ قرار نظر مد استان فناوري و علم كريدور در دانشگاه نقش راهبردي، برنامه در -11

 گيرد. قرار نظر مد دانشگاه المللي بين شعب ايجاد براي تالش -17

 (مؤسسات عضو هيأت امناء) عضو مؤسسات رؤساي مديريت العاده¬فوق برقراري -3

 فوق علمي، هيأت اعضاي استخدامي نامه¬آيين "13" ماده "1" تبصره و كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون "1" ماده استناد بهمصوبه: 

 .گرديد تعيين زير جدول شرح به عضو مؤسسات رؤساي مديريت العاده

 العاده مديريتدرصد فوق نام مؤسسه رديف

 فوق العاده مديريت رئيس دانشگاه تهران %31 دانشگاه صنعتي اصفهان 1

 فوق العاده مديريت رئيس دانشگاه تهران %11 گلپايگاندانشكده فني و مهندسي  7

 فوق العاده مديريت رئيس دانشگاه تهران %11 مركز آموزش عالي شهرضا 9

 

 اصفهان صنعتي دانشگاه علمي غيرهيأت اعضاي استخدامي نامه آئين 96 ماده اصالح  -4
 انونق جمله از موضوعه قوانين در مندرج تعاريف به بنا آنكه به نظر كشور، توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون« 1» ماده مفاد استناد بهمصوبه: 

 علمي غيرهيأت اعضاي استخدامي نامه آئين( 77-1) يك ماده 77 بند و كشوري استخدام قانون هماهنگ، نظام قانون كشوري، خدمات مديريت

 و شدبامي الزامي مؤسسه اساسي هايمأموريت انجام و اهداف تحقق براي آنها وجود كه باشندمي مشاغلي از گروه تخصصي،آن مشاغل دانشگاه،

 شوند؛مي ايجاد تخصصي مشاغل از حمايت براي و مؤسسه اصلي هايمأموريت و اهداف با رابطه در كه باشندمي مشاغلي از گروه آن اصلي، مشاغل

 مشاغل تعريف مشمول نامه آئين اين 71 ماده 7 تبصره موضوع سرپرستي و مديريتي مشاغل جز به فوق نامه آئين 11 ماده در مندرج مشاغل بنابراين

 :گرددمي اصالح ذيل شرح به مذكور نامه آئين 11 ماده لذا گردند؛مي محسوب اصلي مشاغل رده در و نشده تخصصي



 9 و 7 ،1 هايرده سرپرستي و مديريتي مشاغل جز به مشاغل اين. شوندمي تقسيم ذيل شرح به شغلي رسته 2 به كلي طور به مؤسسه مشاغل: 11 ماده

 .گردندمي محسوب اصلي مشاغل عنوان به و نشده تخصصي تعريف مشمول نامه آئين اين 71 ماده 7 تبصره موضوع

 .است باقي خود قوت به ماده اين در كماكان هارسته اين از يك هر ذيل شغلي هايرشته عناوين و 2-11 الي 1-11 گانه هفت بندهاي

 فزايشا درخصوص اصفهان صنعتي دانشگاه علمي غيرهيأت اعضاي استخدامي نامه آئين 55 ماده ذيل تبصره اصالح  -1

  ساعت 4 به ساعت 3 از پرسنل روزانه ساعتي مرخصي سقف

 تبصره اصالح با اصفهان شهر مركز از دانشگاه مسافت بعد به توجه با كشور، توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون« 1» ماده مفاد استناد بهمصوبه: 

 عمل به موافقت ساعت 0 به ساعت 9 از پرسنل روزانه مرخصي سقف افزايش و دانشگاه علمي غيرهيأت اعضاي استخدامي نامه¬آئين 18 ماده ذيل

 .آمد

  شهرضا عالي آموزش مركز و اصفهان صنعتي دانشگاه 15-16 تحصيلي سال تابستان ترم شهريه ميزان تعيين -6

 

 اندانشگاه صنعتي اصفهوص بيمه اموال منقول و غيرمنقول از پيوست چهار آئين نامه مالي و معامالتي درخص 97اصالح ماده  -7

ها و اقدام و پاسخگويي بهتر و به موقع درخصوص هاي توسعه كشور، به منظوركاهش هزينهقانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده مصوبه: 

آئين نامه مالي و معامالتي تشخيص اين امر به هيأت  0از پيوست « 12»اموال منقول و غيرمنقول دانشگاه، موافقت گرديد با اصالح ماده بيمه نمودن 

 رئيسه دانشگاه واگذار شود.

 9315بودجه تفصيلي سال  هيو اصالح 9316سال  يليتصويب بودجه تفص -5

و موسسات آموزشي و  هادانشگاههاي امنا قانون تشكيل هيأت« 2»ماده « د»و « ج»هاي توسعه كشور و بندهاي قانون احكام دائمي برنامه 1ماده  به استناد: 

( به 7هاي وابسته آن) به شرح پيوست شماره مؤسسات عضو و رديف 1931و كليات بودجه تفصيلي سال  1931پژوهشي،كليات اصالحيه بودجه تفصيلي سال 

ريزي كشور، آقاي دكتر نژاد) نماينده سازمان مديريت و برنامهاي با حضور آقاي دكتر گراييروز آينده، جلسه 11تصويب رسيد و مقرر شد حداكثر ظرف مدت 

ه منزله مصوبه ميسيون دائمي بهاي امنا( و رؤساي مؤسسات عضو تشكيل و جزئيات مطرح تا در كميسيون دائمي مصوب شود. مصوبه ككسكه) نماينده مركز هيأت

 هيأت امنا تلقي خواهد شد.

9- 

ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاه 

 

 

قانون تشتتكيل هيأت امناء قانون تشتتكيل هيأت هاي امناء « و»هاي توستتعه كشتتور و بند قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استتتناد مفاد ماده مصوووبه: 
لي و مركز دانشگاه صنعتي اصفهان  31-31، ميزان دريافت شهريه براي ترم تابستان سال تحصيلي ها و مؤستستات آموزش عالي  دانشتگاه  آموزش عا

گردد:به شرح زير تعيين مي شهرضا


