
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

صالح -1 ص هیا سی  1399سال  یلیبودجه تف شكده فنی مهند صفهان و دان صنعتی ا شگاه  دان
 گلپايگان 

 مصوبه: 

 لیقانون تشك «7»ماده « د» بندهاي توسعه كشور و قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده 
دانشگاه  1399سال  يلیبودجه تفص هیاصالح ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي،ي دانشگاهامنا هايهیئت

صنعتي اصفهان و دانشكده فني مهندسي گلپايگان بررسي و به تصويب رسید و مقرر شد براي انجام تشريفات 
 هاي ممیزه ارسال شود. هاي امنا و هیئتقانوني به مركز هیئت

 دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشكده فنی مهندسی گلپايگان 1400سال  یلیبودجه تفص -2

 مصوبه:

ستناد مفاد ماده  شور و قانون احكام دائمي برنامه« 1»به ا سعه ك شك «7»ماده « ج» بندهاي تو  لیقانون ت
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشكده فني مهندسي  1400بودجه تفصیلي سال  ها،ي دانشگاهامنا هايهیئت

هاي امنا و مركز هیئتگلپايگان بررسییي و به تصییويب رسییید و مقرر شیید براي انجام تشییريفات قانوني به 
شود. هیئت سال  ش تيبا عنا»عبارت  ديضمنا مقرر گرد هاي ممیزه ار  ديكرونا )كوو روسيو يماریب وعیبه 

 مجازي صییورت به هاكالس يبرگزار لیبه دل يي،  اعتبارات مربوط به خدمات دانشییجو1400( در سییال 19
ارائه خدمات بهتر  يبرا ياز جمله توسیییعه شیییبكه مجاز هاتیفعال ريسیییا يو اعتبار مذكور برا افتهيكاهش 

مذكور، اعتبار  يماریبا رفع ب آتينیم سییال ها و سییال هاي تیصیییلي در اسییتافته اسییت و مزم ي صیتخصیی
شجو شود. ييمربوط به خدمات دان ساله در نظر گرفته  شماره « به روال همه  ص« 3»در فرم   يلیبودجه تف

 درج شود. 1400سال 

  

 نشست عادي از دوره ششم هيأت امناي هفتمين مصوباتاز 
 دانشگاه صنعتي اصفهان  

 1400ماه  تير 27



 
 

 

 

 

 

( دانشتتگاه 2شتتماره   میلیارد ريالی جهت تكمیل خوابگاه 100استتتفاده ات تيتتهیالن بانكی   -3
 صنعتی اصفهان  

 :مصوبه

( 9و با عنايت به بند )الف( تبصره )هاي توسعه كشور قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده 
اداره اعتبارات بانك  8/1/1400مورخ  1537/1400كل كشور و بخشنامه شماره  1400قانون بودجه سال 

( دانشگاه صنعتي 2مركزي جمهوري اسالمي ايران، با اخذ تسهیالت بانكي جهت تكمیل خوابگاه شماره )
اقساط از میل درآمد اختصاصي دانشگاه در چارچوب ضوابط  میلیارد ريال و بازپرداخت 100اصفهان به مبلغ 

 و مقررات مربوطه موافقت گرديد.  

شهرك علمی تحقیقاتی  -4 يهیالن تأمین مالی خارجی  فاينانس( به طور مشترك با  ستفاده ات ت ا
 اصفهان

 مصوبه:
( قانون 3و با عنايت به بند )الف(تبصره )هاي توسعه كشور قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به مفاد ماده 

، استفاده از تسهیالت تأمین مالي خارجي )فاينانس( با تضمین دولت و بازپرداخت آن از 1400بودجه سال 
میلیون دمر به طور مشترك با شهرك علمي وتیقیقاتي  45میل اعتبارات بودجه عمومي كشور تا سقف 

طرح به عنوان پیش پرداخت و ترجییاً تامین آن از میل دارائیهاي  درصداز كل اعتبار15اصفهان با پرداخت 
زير ساختي )زمین و تاسیسات(با پذيرش بانك مركزي در چهار چوب ضوابط و مقررات مربوطه مورد موافقت 

 قرار گرفت.

میلیارد ريال جهت تكمیل دانشكده مهندسی مكانیك دانشگاه  300استفاده ات تيهیالن بانكی  -5
 عتی اصفهانصن

  مصوبه:

( قانون 9هاي توسعه كشور و با عنايت به بند )الف( تبصره )قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده 
میلیارد ريال جهت تكمیل دانشكده مهندسي مكانیك  300، اخذ تسهیالت بانكي به مبلغ 1400بودجه سال 

اقساط از میل درآمد اختصاصي دانشگاه با رعايت ضوابط ومقررات دانشگاه صنعتي اصفهان با شرايط بازپرداخت 
 مربوطه مورد موافقت قرار گرفت.



 

 

 

شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان جهت نصب تجهیزان متر مربع تمین به  2000 اجاره بلند مدن -6
 و ساخت منبع ذخیره آب

 مصوبه:

مورخ  1400ص//322هاي توسعه كشور، درخواست شماره قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده 
متر مربع در مجاور  2000شهرك علمي تیقیقاتي اصفهان مبني بر اجاره زمین به مساحت  31/1/1400

ر شرب با ايستگاه پمپاژ شهرك جهت نصب تجهیزات پكیچ تصفیه فاضالب و ساخت منبع ذخیره آب غی
سال(  به شهرك علمي تیقیقاتي  99لیتر بر ثانیه بررسي و با اجاره بلند مدت زمین مذكور )تا  20ظرفیت 

متر طول مسیر عبور لوله جهت انتقال آب تصفیه شده به منابع آب  3200اصفهان و همچنین حق ارتفاق  
ار دادن نظر كارشناس منتخب هیئت امناء زراعي شهرك )در حريم لوله انتقال آب آشامیدني فعلي(، با مبنا قر

يا كارشناس رسمي دادگستري و انجام توافق نهايي توسط هیئت رئیسه با رعايت منافع و صرفه و صالح 
 دانشگاه، در قالب قراردادهاي موضوعه موافقت به عمل آمد. 

صوب میدان ورودي  -7 صفهان با توجه به طرح م صنعتی ا شگاه  ضی دان شی ات ارا ساتي بخ آتاد
 شهرشهرستان خمینی

 مصوبه:

مورخ  6833/1400هاي توسعه كشور، نظر به نامه شماره قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده 
اين شهرستان، از آنجا كه میزان شهر در خصوص طرح مصوب میدان ورودي شهرداري خمیني 6/4/1400

هاي جنوب غربي دانشگاه در حاشیه جاده كمربندي )جنب پل فعلي ورودي متر مربع از زمین 5000حدود 
گیرد، مقرر شد هیئت رئیسه دانشگاه با رعايت منافع و صرفه و شهر( در مسیر اجراي طرح مذكور قرار مي

 شهر اقدام و گزارش آن را به هیئت امناء ارائه نمايد.ي خمینيصالح دانشگاه نسبت به انجام توافق با شهردار

 1400پراخت حقوق، بیمه و مزاياي نخبگان وظیفه در سال  -8

 مصوبه:

هاي علمي، هاي توسعه كشور و پیرو تفاهم نامه همكاريقانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده 
استعدادهاي برتر وظیفه بین دانشگاه و مركز نخبگان وظیفه، پرداخت حقوق، پژوهشي بكارگیري نخبگان و 

 00/1612/1/3123-27براساس ضوابط مندرج در نامه شماره   1400بیمه و مزاياي نخبگان وظیفه در سال 
 موافقت به عمل آمد. 1400مركز نخبگان و استعدادهاي برتر نیروهاي مسلح، در سال  18/2/1400مورخ 



 

 
 
 
 

( دستورالعمل نحوه جذب و بكارگیري اعضاي پژوهشی  پژوهشگران( 5ماده  « 3»اصالح بند  -9
 غیر هیئت علمی  نحوه محاسبه حقوق و مزايا(

 مصوبه: 
( دستورالعمل 5ماده )« 3»هاي توسعه كشور، با اصالح بند قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده 

امناء به  هیئت 13/11/1397عضاي پژوهشي، موضوع مصوبه دستور چهارم مورخ نیوه جذب و بكارگیري ا
 شرح ذيل موافقت گرديد:

 
 اصالحیه فعلی 

در فرمول حقوق رتبه و پايه  kنیوه تعیین ضريب 
به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با توجه به 
عوامل تعريف شده براي ارزيابي كیفیت عضو 

رسد پژوهشي به تصويب هیئت رئیسه دانشگاه مي
اي خواهد بود كه مجموع و میزان آن به گونه

 درصد 80حقوق و مزاياي عضو پژوهشي، حداقل 
و مزاياي عضو هیئت علمي و حداكثر برابر با حقوق 

مشابه از نظر مدرك تیصیلي و سابقه تعیین شود. 
براي اين منظور براي عضو پژوهشي با مدرك 
تیصیلي كارشناسي ارشد در مرتبه مربي و با 
مدرك دكتراي تخصصي مورد تأيید در مرتبه 

 شود. استاديار تطبیق داده مي

به  در فرمول حقوق رتبه و پايه kنیوه تعیین ضريب 
موجب دستورالعملي خواهد بود كه با توجه به عوامل 
تعريف شده براي ارزيابي كیفیت عضو پژوهشي به 

رسد و میزان آن به تصويب هیئت رئیسه دانشگاه مي
اي خواهد بود كه مجموع حقوق و مزاياي عضو گونه

درصد اعضاي هیئت علمی  60پژوهشي، حداقل 
قوق و مزاياي و حداكثر برابر با ح تمام وقت ويژه

عضو هیئت علمي مشابه از نظر مدرك تیصیلي و 
سابقه تعیین شود. براي اين منظور براي عضو 
پژوهشي با مدرك تیصیلي كارشناسي ارشد در 
مرتبه مربي و با مدرك دكتراي تخصصي مورد تأيید 

  شود.در مرتبه استاديار تطبیق داده مي

 بكارگیري اعضاي جديد پژوهشی -10

 مصوبه: 
 3هاي توسعه كشور و با عنايت به بند يك ماده قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده 

نفر ديگر عضو پژوهشي  10دستورالعمل نیوه بكارگیري اعضاي پژوهشي غیر هیئت علمي، با بكارگیري 
امناء و از میل هیئت  13/11/1395با رعايت ضوابط مندرج در دستورالعمل مصوب  1400در سال 

 هاي كاربردي تقاضا میور و به مدت يك سال موافقت به عمل آمد.پروژه



 
 

 

 

 
 

 نامه پذيرش پژوهشگران پيادكتري  موادي اتآيین اصالح -11
 مصوبه: 

نامه پذيرش هاي توسعه كشور، اصالح موادي از آيینقانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده 
وزارت علوم، تیقیقات و  7/10/1399مورخ  216257/11پژوهشگران پسا دكتري )ابالغي طي نامه شماره 

  پیوست شماره يك(فناوري( بررسي و به شرح پیوست مورد موافقت قرار گرفت. 

شته -12 شرايط احرات مربوط به هر يك ات ر شغل و  شرح  صويب  شغلی مندرج در ماده ت  16هاي 
 نامه استخدامی اعضاي غیر هیئت علمیآيین

 مصوبه: 
نامه آيین« 17»هاي توسعه كشور و با عنايت به ماده قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده 

هاي شغلي مندرج علمي، شرح شغل و شرايط احراز مربوط به هريك از رشتهاستخدامي اعضاي غیر هیئت 
اين ماده در خصوص حداقل و حداكثر مدرك تیصیلي مورد نیاز براي « 2»نامه و تبصره آيین« 16»در ماده 

هاي قابل تخصیص به هر شغل بر هر پست سازماني و نیز شرايط تصدي مشاغل به تناسب وظايف و پست
هاي آموزشي مورد نیاز، تأيید شده توسط هیئت اجرايي ها و همچنین دوره، وظايف و مسئولیتاساس اهمیت

 .  پیوست شماره دو(منابع انساني مطرح، بررسي و به شرح پیوست به تصويب رسید

 نفر عضو غیر هیئت علمی به صورن قراردادي    25مجوت بكارگیري  -13
 مصوبه: 

هاي توسعه كشور، و با توجه به برنامه عملیاتي طرح تیول قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده 
نفر عضو غیر هیئت علمي قراردادي از طريق فراخوان عمومي، برگزاري  25راهبردي مصوب، با بكارگیري 

سازماني بالتصدي در مشاغل هاي آزمون و مصاحبه و با در نظر گرفتن اصل شايستگي و متناسب با پست
تخصصي، مشروط به تأمین اعتبار و اخذ مجوز از سازمان امور اداري و استخدامي و رعايت ساير ضوابط و 

 مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.  

 درصد   35افزايش حق الزحمه همیاري دانشجويی به میزان  -14
 مصوبه: 

هاي توسعه كشور، با پیشنهاد هیئت رئیسه دانشگاه مبني بر دائمي برنامه قانون احكام« 1»با استناد به ماده 
  موافقت به عمل آمد. 1399درصد نسبت به سال « 35»الزحمه همیاري دانشجويي به میزان افزايش حق



 

 

 نامه استخدامی اعضاي هیئت علمیاصالح برخی ات مواد آيین -15
 مصوبه: 

قانون تشكیل « ن»هاي توسعه كشور و با عنايت به بند قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده 
نامه استخدامي ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، اصالح برخي از مواد آيینهاي امناي دانشگاههیئت

 ره سه( پیوست شمااعضاي هیئت علمي به شرح جدول پیوست مورد تصويب قرار گرفت. 

يري مفاد كلیه آيین نامه -16 شكده فنی مهندسی ت صفهان به دان صنعتی ا شگاه  هاي مصوب دان
 گلپايگان

 مصوبه: 
هاي توسعه كشور، با عنايت به الیاق دانشكده فني مهندسي قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده 

 294400/2و  4/9/1399مورخ  188568/2هاي شماره گلپايگان به دانشگاه صنعتي اصفهان موضوع ابالغنامه
هاي ، با تسري مفاد كلیه آيین نامهمعاون میترم آموزشي وزارت علوم، تیقیقات و فناوري 17/12/1399مورخ 

مصوب دانشگاه صنعتي اصفهان به دانشكده فني مهندسي گلپايگان با مالحظه و تأيید هیئت رئیسه دانشگاه 
 موافقت گرديد.  

ساتي امتیاتان تبديل وضعیت اعضاي هیئت علمی دانشكده فنی مهندسی گلپايگان هميان -17
 با دانشگاه صنعتی اصفهان

 مصوبه: 
هاي توسعه كشور، نظر به الیاق دانشكده فني مهندسي قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده 

شوراي گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي  926گلپايگان به دانشگاه صنعتي اصفهان موضوع مصوبه جلسه 
معاون میترم آموزشي  17/12/1399مورخ  294400/2و  4/9/1399مورخ  188568/2هاي شماره و ابالغیه

وزارت علوم، تیقیقات و فناوري در اين ارتباط، به منظور حذف اختالف و همسان سازي امتیازات مزم جهت 
تبديل وضعیت اعضاي هیئت علمي دانشكده فني مهندسي گلپايگان با دانشگاه صنعتي اصفهان در بازه زماني 

هاي هاي مشترك و تعريف پروژهتأكید بر لزوم تشكیل گروهمطرح و ضمن  2پنج ساله به شرح جدول شماره 
 مشترك به تصويب رسید.

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – 1جدول 
 اختالف 
 (: امتیاتان

دانشگاه صنعتی 
 اصفهان

دانشكده فنی 
مهندسی 
 گلپايگان

 مربی استاديار مربی استاديار
–پیمانی به رسمی

 آتمايشی
80 % 45 % 35 % 20 % 

آتمايشی -رسمی
 قطعی-به رسمی

100 % 70 % 60 % 45  % 
 

تبديل وضعیت  :2جدول
پیمانی به رسمی 

 آتمايشی
تبديل وضعیت 
رسمی آتمايشی 
 به رسمی قطعی

 مرتبه
 مربی استاديار مربی استاديار سال 

1400 35 % 20 % 60 % 45 % 
1401 40 % 25 % 70 % 50 % 
1402 50 % 30 % 80 % 55 % 
1403 60 % 35 % 90 % 60 % 
1404 70 % 40 % 100 % 65 % 
1405 80 % 45 % 100 % 70 %  

ستورالعمل پرداخت حق -18 صاحبهد يتهالزحمه محققین و م هاي گزينش كاركنان تابعه گران ه
 وتارن علوم، تحقیقان و فناوري

 مصوبه: 
هاي توسعه كشور، دستورالعمل پرداخت حق الزحمه میققین قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده 

ه /285723/110ها و مراكز آموزش عالي موضوع نامه شماره گران هسته گزينش كاركنان دانشگاهو مصاحبه
 پیوست شماره رسید.  دبیر هیئت مركزي گزينش كاركنان مطرح و به تصويب 10/12/1399م گ مورخ 

  چهار(



 

 

 

 

 

 

 

مشاور رئیس دانشگاه در »میزان واحد موظف تدريس و فوق العاده مشاوره پيت ساتمانی  -19
 دانشگاه صنعتی اصفهان« امور بانوان

 مصوبه: 
 269176/15هاي توسعه كشور و بر اساس نامه شماره قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده 

 4/12/1399هاي ممیزه و مصوبه مورخ هاي امناء و هیئترئیس میترم مركز هیئت 27/11/1399مورخ 
مشاور رئیس »هیئت رئیسه دانشگاه با كسر واحد موظف تدريس و فوق العاده مشاوره پست سازمان 

 به شرح جدول ذيل موافقت به عمل آمد.« دانشگاه در امور بانوان

 درصد 15 فوق العاده مشاور 
  واحد  2 كير واحد موظف تدريس 

 دستگاه مینی بوس ساخت داخل 2خريد  -20
 مصوبه: 

قانون تشكیل  7ماده « و»هاي توسعه كشور، و بند قانون احكام دائمي برنامه« 1»با استناد به ماده 
 2شود نسبت به خريد ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، اجازه داده ميهاي امناي دانشگاههیئت

توبوس فرسوده دستگاه ا 4دستگاه میني بوس و  6دستگاه میني بوس ساخت داخل به ازاي خارج نمودن 
 با تأمین اعتبار از میل درآمد اختصاصي در سقف اعتبارات تخصیصي سالیانه اقدام گردد.  

 99-1هاي كارشناسی نیميال تحصیلی يات ورود 1400واحد درسی در ترم تابيتان  6ارائه  -21
 بدون اخذ شهريه

 مصوبه: 
هاي توسعه كشور، نظر به اينكه به علت تأخیر طومني برنامهقانون احكام دائمي « 1»به استناد مفاد ماده 

توسط سازمان سنجش و آموزش كشور و به تبع آن شروع  1399در برگزاري آزمون سراسري سال 
 18براي دانشجويان كارشناسي جديدالورود، امكان اخذ دروس به صورت كامل ) 99-1ديرهنگام نیم سال 

 1400واحد در ترم تابستان  6ان فراهم نگرديد، لذا با ارائه و اخذ حداكثر واحد( براي اين دسته از دانشجوي
 بدون اخذ شهريه موافقت گرديد. 99صرفاً براي دانشجويان مقطع كارشناسي روزانه ورودي 


