
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي 15و يك تبصره به ماده  13الحاق يك تبصره به ماده   -1

 مصوبه: 

 80952/15هاي توسعه كشور و بر اساس نامه شماره قانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده 
و  13هاي مميزه، با الحاق يك تبصره به ماده هاي امناء و هيأترئيس محترم مركز هيأت 15/4/1400مورخ 

  .وافقت به عمل آمدآيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي به شرح ذيل م 15يك تبصره به ماده 
هاي تعيين شده در اين ماده، با مجوز هيأت : اعطاي مهلت يك نوبت يك ساله مازاد بر مهلت13تبصره ماده 

رئيسه دانشگاه به عضو هيأت علمي )زن(، به ازاي هر زايمان منجر به فرزند آوري در سقف مجاز خدمت 
اقي ساليانه به ازاي هر پيماني )هشت سال با كسر مدت مرخصي زايمان( و همچنين اعطاي يك پايه استحق

دستورالعمل اعطاي ترفيع »سال مهلت تعيين شده در اين تبصره، مشروط به كسب حداقل امتياز مندرج در 
)مازاد بر سقف پنج پايه استحقاقي ساليانه « ساليانه اعضاي هيأت علمي آموزشي پژوهشي مصوب هيأت امناء

 .نامه(آيين 52ماده  1مندرج در بند 
ماده، با مجوز هيأت در اينهاي تعيين شدهنوبت يك ساله مازاد بر مهلت: اعطاي مهلت يك15ه ماد 3تبصره 

رئيسه دانشگاه به عضو هيأت علمي )زن(، به ازاي هر زايمان منجر به فرزندآوري در سقف مجاز خدمت رسمي 
 آزمايشي )هشت سال با كسر مدت مرخصي زايمان(

 آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي در خصوص اعطاي پايه تشويقي 53اصالح ماده  -2

 مصوبه:

قانون تشكيل  (7ماده ) «ن»هاي توسعه كشور و بند قانون احكام دائمي برنامه (1هيأت امنا به استناد ماده )
شگاه هاي امناهيأت ساتدان س س عالي آموزش ها و مؤ شي و در را ضاي هيأت و پژوه سازي اع تاي توانمند

هاي تشويقي ن نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي، موضوع نحوه اعطاي پايهآيي (53علمي، با اصالح ماده )
  به اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان به شرح پيوست موافقت نمود.

  

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

 1400ماه بهمن  30



 

 

 
 

   آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه صنعتي اصفهان  28ده اصالح ما  -3

 :مصوبه

آيين نامه مالي  28نظر به ابطال ماده  ،هاي توسعه كشورقانون احكام دائمي برنامه« 1»به استناد مفاد ماده 
مقام محترم وزير و ، قائم 30/11/1400مورخ  317766/15ه ها، با توجه به نامه شمارو معامالتي دانشگاه

مه مذكور و تبصره آن به شرح آيين نا 28هاي امنا و مميزه وزارت عتف در اين ارتباط، ماده مركز هيأت رئيس
 ذيل اصالح و به تصويب رسيد:

خزانه،  به جز حسابهاي بانكي دانشگاه )دانشگاه مجاز است قسمتي از موجودي تمام حساب -28ماده 
هاي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، در را نزد بانك (وجه الضمان، وثيقه و وديعه

و درآمد حاصل را جزو درآمدهاي كند انداز و ساير موارد سپرده گذاري هاي مختلف بصورت پس حساب
 و درقالب بودجه ساالنه مصرف كند. اختصاصي دانشگاه محسوب

هاي مستقل بصورت هاي حسابدانشگاه مجاز است براي رفع احتياجات ضروري خود از موجودي تبصره:
 د و بالفاصله پس از رفع مشكل آن را مسترد نمايد.موقت با تشخيص رئيس دانشگاه يا مقام مجاز استفاده كن

   هاي سازماني )كوي اساتيد( دانشگاه صنعتي اصفهاننامه واگذاري خانهبازنگري آيين -4

 مصوبه:

هاي امناء، ضمن موافقت و با عنايت به قانون تشكيل هيأت هاي توسعه كشورقانون احكام دائمي برنامه« 1»ماده  مفاداستناد  به
شگاه با مبنا قراردادن قيمت كارشناسي برابر با جدول ذيل، موافقت شد و بهاي پيشنهادي منازل سازماني متعلق به داناجاره با

هاي سازماني )كوي واگذاري خانهنامه درصد نسبت به بازه قبلي افزايش يابد. جزئيات آيين 10ساله،  5مقرر گرديد طي بازه 
 .انجام خواهد شداساتيد( بر اساس نظر و تأييد هيأت رئيسه دانشگاه 

 بهاء )درصد(ميزان اجاره مدت سكونت
 % قيمت كارشناسي 40 از ابتداي سكونت تا انتهاي سال پنجم

 % قيمت كارشناسي  50 از ابتداي سال ششم تا انتهاي سال دهم 
 % قيمت كارشناسي  60 از ابتداي سال يازدهم تا انتهاي سال پانزدهم 
 % قيمت كارشناسي  70 از ابتداي سال شانزدهم تا انتهاي سال بيستم 

 % قيمت كارشناسي  100 از سال بيستم تا سال بيست و دوم 
  قيمت كارشناسي  110% از سال بيست و دوم به بعد 


