
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نمودار سازماني دانشگاه صنعتي اصفهان 12/4/1397موضوع مصوبه مورخ    -1

 مصوبه: 
هاي توسعه كشور و پيرو تصويب چارت سازماني دانشگاه صنعتي اصفهان در اولين نشست عادي قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده   

 گردد.مديريت در ساختار مصوب مذكور تصريح و تأييد مجدد مي 27معاونت و  5، استقرار 12/4/1397از دوره ششم هيأت امناء مورخ 

 نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمينامه استخدامي اعضاي هيأت علمي و آييناصالح برخي از مواد آيين    -2

 مصوبه: 
ها و مؤسسات آموزش عالي و هاي امناء دانشگاهقانون تشكيل هيأت« 7»هاي توسعه كشور و ماده قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده    

 ار گرفت.نامه اعضاي غير هيأت علمي به شرح زير اصالح و مورد تصويب قرپژوهشي، برخي از مواد آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي و آيين

 نامه استخدامي اعضاي هيأت علمياصالح آيين
 متن اصالح شده متن فعلي

   105، ماده 1تبصره 
سته  ش شاغل يا بازن ضو  صورت فوت ع در 

وراث كمك هزينه موضووووي اين ماده به 
شود.وي پرداخت مي قانوني

ضوي بند  سته كمك هزينه مو ش شاغل يا بازن ضو  صورت فوت ع به )كمك هزينه ازدواج( « الف»در 
وهمي ه ينه « ب»فرزند مشمممو) وزوي يا زو ه وابهممتهك و همي ه ينه بند 

شود.فوتك به وراث قانوني يا وصي معرفي شده در اين ارتباط پرداخت مي
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 نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمياصالح آيين

به )كمك هزينه ازدواج( « الف»در صورت فوت عضو شاغل يا بازنشسته كمك هزينه موضوي بند 
وهمي ه ينه فوتك « ب»فرزند مشمو) وزوي يا زو ه وابهتهك و همي ه ينه بند 

شود.وراث قانوني يا وصي معرفي شده در اين ارتباط پرداخت ميبه
پيوسوووت هشوووت )دسوووتورالعمل  2ماده 

به اعضووواي پرداخت كمك هاي رفاهي 
 مؤسسه(: 

سه مكلف  س صورت وجود اعتبار، مو در 
اسووت عالوه بر درصوود پرداخت حم بيمه 

صد 50پايه درمان  حم بيمه تكميلي  در
اعضا و افراد تحت تكفل آنان را پرداخت 

 كند.
موسسه درصورت وجود اعتبار،  تبصره:

حم بيمه تكميلي  رصممدد 50تواند مي
بازنشووسووتگان و افراد تحت تكفل آنان را 

پرداخت كند.  
 

 

ضريب حق التعليم مربيان ورزشي و حق المشاوره متخصصين ارزيابي تندرستي و مشاوره ورزشي و دستورالعمل پرداخت     -3
 ها و مؤسهات آموزش عالي ودانشگاه صنعتي اصفهانكها و مهابقات ورزشي دانشگاهحق ال حمه هادر فني و ا رايي  شنواره

 مصوبه: 
 هاي امناء: نامه داخلي هيأتآيين« 2»هاي توسعه كشور و ماده قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده    

المشاوره متخصصين واحد ارزيابي تندرستي و التعليم مربيان ورزشي و حمنامه حمآيين« 4»التعليم مربيان ورزشي موضوي ماده ضريب حم الف:
هاي آتي متناسب با درصد افزايش ضريب حقوق اعضاي شود و ضريب مذكور در سالريال تعيين مي« 5060»مبلغ  1399مشاوره ورزشي در سال 

 يابد. هيأت علمي مصوب هيأت وزيران افزايش مي
ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب مجمع عمومي ها و مسابقات ورزشي دانشگاهالزحمه كادر فني و اجرايي جشنوارهدستورالعمل پرداخت حم ب:

و اصالحات بعدي آن )مشروط به آنكه توسط آن مجمع انجام شود(، براي اجرا در  11/12/1397هاي دانشگاهي مورخ فدراسيون ملي ورزش
 سات آموزش عالي به تصويب رسيد.ها و مؤسدانشگاه



 

 

 

 ودانشگاه صنعتي اصفهانكاف ايش سرمايه صندوق پژوهش و فناوري استان اصفهان  -4

 مصوبه: 
صندوق پژوهش  4/4/1399هاي توسعه كشور، نظر به تصميم مجمع عمومي فوق العاده مورخ قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده  

و فناوري استان اصفهان به افزايش سرمايه و مهلت تعيين شده جهت پرداخت مبلغ مربوط به استفاده از حم تقدم اين افزايش توسط 
%  16/7گردد. ضمناً افزايش بيش از ( ريال از محل درآمد اختصاصي موافقت مي000/840/182/23رداخت مبلغ مقرر )سهامداران، با پ

  سهام دانشگاه در صندوق مذكور مورد موافقت اصولي قرار گرفت.

 بكارگيري عضو پژوهشي ودانشگاه صنعتي اصفهانك  -5

 مصوبه: 
در خصوص نحوه بكارگيري  13/11/1397هاي توسعه كشور و پيرو مصوبه چهارم مورخ قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده   

با رعايت ضوابط مندرج در  1400نفر عضو پژوهشي براي سال  20و  1399نفر عضو پژوهشي در سال  10اعضاي پژوهشي، با بكارگيري 
يري اعضاي پژوهشي غير هيأت علمي، ساير مقررات مربوطه، اخذ مجوزهاي الزم و تأمين اعتبار در سقف دستورالعمل نحوه بكارگ

 اعتبارات تخصيص ساالنه موافقت به عمل آمد. 

 دهتري ودانشگاه صنعتي اصفهانك ال حمه پژوهشگر پهامي ان حق تعيين -6

 مصوبه: 
شماره پژوهشگران پسادكتري بهنامه پذيرشهاي توسعه كشور و با عنايت به آييندائمي برنامهقانون احكام « 1»با استناد به مفاد ماده 

 1ريزي و اقدام به پذيرش پژوهشگران پسادكتري، نظر به بند مصوب مقام عالي وزارت، در راستاي برنامه 7/10/1399مورخ  216257/11
هشگران پسا دكتري معادل هشتاد درصد حقوق و مزاياي استاديار پايه يك تعيين نامه مذكور ميزان حم الزحمه پژو( آيين1-6)    6ماده 

 گردد.مي



 

 

  

 

شكده في يي با مره  تحقيقاتي   -7 ضاي هيأت علمي دان شيان اع  DESYتمديد مأموريت خانم دهتر عبيده  عفري و آقاي دهتر حامد بخ
 ودانشگاه صنعتي اصفهانك در هشور آلمان

 مصوبه: 

با تمديد مأموريت خانم هيأت امناء  29/7/1398هاي توسعه كشور و پيرو مصوبه مورخ قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده   
-Deutsches Elektronenدكتر عبيده جعفري و آقاي دكتر حامد بخشيان )اعضاي هيأت علمي دانشكده فيزيك( در مركز تحقيقاتي

Synchrotron (DESY) شور آلمان( به مدت يك سال ديگر موافقت به عمل آمد. )ك 

 تمديد مأموريت تاريخ استخدام نام و نام خانوادگي
 تا از

 30/09/1400 01/10/1399 01/10/1398 عبيده جعفري

  30/09/1400 01/10/1399 01/10/1398 حامد بخشيان

 ودانشگاه صنعتي اصفهانك chungbukون حقوق خانم دهترصديقه سجاديان عضو هيأت علمي دانشكده في يي به دانشگاه مأموريت بد -8

 مصوبه: 
هاي توسعه كشور، نظر به طوالني شدن پروژه تحقيقاتي خانم دكتر صديقه سجاديان عضو قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده   

هاي آموزشي و پژوهشي ايشان، با مأموريت بدون حقوق و فعاليت chungbuk Nationalهيأت علمي دانشكده فيزيك در دانشگاه 
 ثر تا يك سال موافقت به عمل آمد. ماه حداك 4وي مازاد بر 


