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 (1/4/93)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  :چهارمدستور 

 93در سال  ي عضو هیات امناها دانشگاهو غیر هیات علمی  تعیین ضريب حقوق اعضاي هیات علمی 

  مصوبه :

ههه مهوه     50286/ت185751شهااهه  قانون برنامهه نهن ت سوسهوه ا بها تناههت بهه ساهوه  نامهه         «  20»ماده « ب»به استناد بند 

و  ضرریب   ریال 17190ضریب حقوق اعضاي هیات علمی دانشگاه هاي عضو هیات امنا  به میزان  93از ابتداي سال هیات محترم ازهران،  17/12/92

 ویین گردهد.با هتاهت ضوابط ا مقرهات مربوطه س ریال 1207حقوق اعضاي غیرهیات علمی دانشگاه هاي عضو هیات امنا  به میزان 

 

 (1/4/93)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ : پنجمدستور 

 1393 در سالتعیین نصاب معامالت دانشگاه هاي عضو هیات امنا 

 مصوبه:  

نصاب نامه مالی ا موامالسی، آهین« 29» ماده« 1»سوسوه ا ده اجرای سباره قانون برنامه نن ت « 20» ماده« ب»به استناد بند 

 به شرح ذهل سویین گردهد. 93شگاه هاي عضو هیات امنا در سال معامالت دان

 ههال باشد. ( 150،000،000)موامالسی كه كاتر از  معامالت جزئی: .1

 ههال بیشتر نباشد.( 1،500،000،000) موامالت جزئی بوده ا از مبلغ موامله بیش ازسقف  موامالسی كه مبلغ متوسط: معامالت .2

 .ههال باشد (1،500،000،000) ه مبلغ برآاهد االیه آنها بیش از مبلغ موامالسی ك معامالت عمده: .3

 می باشد.قابل اجرا  طرح م دد موضوع ده هیات امنا، سا زمان 1/1/93شده ده اهن ماوبه، از ساههخ های سوییننااب -1تبصره 

 .سسری می هابد ان ام می شود،به مواهدی كه موامله به صوهت مزاهده شده ده اهن ماوبه، های سوییننااب -2تبصره 

 

 (1/4/93ون دائمی مورخ )مصوبه کمیسیدستور هفتم: 

 تصويب اصالحات آيین نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی براي دانشگاه هاي عضو هیات امنا.

 مصوبه:  

ههای امنها ا   مركهز هیه ت   27/12/92مهوه    593943/15بخشنامه شهااهه  سوسوه، قانون برنامه نن ت « 20» ماده« ب» به استناد بند

براي اجرا از  به شرح پیوست شماره یک  اصالحات آیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیأت علمیز برهسی، هی ت های مایزه مطرح ا نس ا

 به ساوه  هسید.  در دانشگاه هاي عضو هیات امنا، 1/1/93تاریخ 

 

 (1/4/93)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  م:هشتدستور 

 افتتاح حساب جاري دو منظوره براي دانشگاه هاي عضو هیات امنا

   مصوبه:

هاي به دانشگاهنامه مالی اموامالسی،  آهین« 13»ماده « 3»ا ده اجرای سباره سوسوه قانون برنامه نن ت« 20»ماده  «ب»بند به استناد 

بهوده ا هها دالهت    هاهی كه مدهرهت آنهها دالتهی   نسبت به افتتاح حساب جاهی دامنظوهه  نزد بانکشود، عضو هیات امنا اجازه داده می

، )تاهومی ا اتتااصهی(   ههای اتتبهاهات هزهنهه ای    به منظوه ااههز موجودی های نقدی مربوط به حسهاب باشد، داه تاده آن میامسه

 اقهدام نااهنهد ا دهآمهد    های سپرده ا مانده سنواسی حسابهای هادشده )به جز حساب هابط تزانهه( ای، حسابهای سرماههسالک داهاهی

 سوب ده قال  بودجه سنواسی به مارف برسانند.حاصل ها جزا دهآمد اتتااصی مح
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 :نهم دستور

 دائمی هیأت امنا اعضاي حقیقی کمیسیونتعیین 

  مصوبه:

اعضراي حقیقری یمیسریون    دسهتوهالوال نحهوه سشه یل ا فوالیهت كایسهیون دائاهی،       « 1»مهاده  « 2»امنا به اسهتناد بنهد   هیات 

 ها به شرح زهر سویین ناود.  دائمی هیأت امنا

 دکتر علیرضا شاکري – 2دکتر سرا... گالشی                                                – 1

 دکتر سید محمود عقیلی – 4دکتر عبدالحسین طاهري                                     –3

 

 (1/4/93)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ م: دهدستور 

 ي هیات علمی دانشگاه هاي عضو هیات امنا در خصوص مرخصی زايمانآيین نامه استخدامی اعضا« 87»اصالح ماده 

 مصوبه:  

آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی به « 87»با اصالح ماده سوسوه، هیات امنا  قانون برنامه نن ت« 20» ماده« ب»به استناد بند 

 .موافقت به تال آاهد 1/1/93براي اجرا از تاریخ شرح ذیل، 
 

 

ماه با استفاده از حقوق ا مزاهای مربوط « 9»از مرتای زاهاان هر نوبت حداكثر بانوان تضو )هیات تلای( می سوانند  – 87ماده 

 برتوهداه گردند. 

 ماه افزاهش می هابد.« 12»برای بانوانی كه ده هک زاهاان صاح  فرزند داقلو ا ها بیشتر می شوند، اهن مدت به  – 1تبصره 

ماده ناهان شده برای مرتای زاهاان مندهج ده اهن كه قراهداد آنان قبل از اساام زمانهای سویینن تضو نیاانیبرای بانوا – 2تبصره

 سادهد می گردد. ،هابد، مدت قراهداد سا سقف مرتای های سویین شدهمی

 

 (1/4/93)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ : یازدهم دستور

 .دانشگاه هاي عضو هیات امنا 1393طع دکتري  ورودي تعیین میزان شهريه دانشجويان نوبت دوم مق

 مصوبه:

دفتهر گسهتر     27/2/1393مهوه    31098/22/2نامهه شهااهه   سوسوه، بخشهنامه   قانون برنامه نن ت« 20» ماده« ب»به استناد بند 

اهادی شگاه هاي عضو هیات امنا، دیتري نوبت دوم دانمیزان شهریه دانشجویان مقطع آموز  تالی ازاهت متبوع مطرح ا هیات امنا بها   

 به شرح جدال ذهل، موافقت به تال آاهد. 93-94نیت سال اال سال سحایلی 

 دیتري نوبت دوم دانشگاه هاي عضو هیات امنامیزان شهریه دانشجویان مقطع 

 میزان شهریه موضوع ردیف

 ههالمیلیون ( 65)هر نیاسال شات ا ننج  ( نیت سال سحایلی 7هفت ) 1

 میلیون  ههال(  40)چهل  ت سال سحایلی هشتتنی 2

 میلیون ههال(  40)چهل  هر نیت سال مرتای سحایلی با احتساب ده سنوات 3

 میلیون  ههال(  80)هشتاد  هر نیت سال سحایلی مازاد بر هشت نیت سال 4
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 (1/4/93)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  م:یزدهسدستور

 .عضو هیات امناهاي هاي دانشگاههاي ترفیع بورس در ازاي تحصیل در مقطع دکتري به بورسیهاعطاي پايه

   مصوبه:

زارت علروم،  پایه ترفیع بورس به بورسیه هاي مقطع دیتري و« 3»با اعطاي   سوسهوه،  قانون برنامه نن ت« 20» ماده« ب»به استناد بند 

و متعهد به خدمت در دانشگاه هاي عضو هیات امنا می باشند، پس از اتمام تحصیل و اشتغال به یار  تحقیقات و فناوري یه در استخدام نیستند

 موافقت گردهد. آزمایشیرسمی ر هنگام صدور اولین حكم دآموزشی و پژوهشی در دانشگاه هاي عضو هیات امنا 

 

  :شانزدهم دستور

   علمینامه استخدامی اعضاي غیرهیاتازنشستگی کشور به آيینتسري مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان ب

  مصوبه:

منوقده بین مواانت  20/8/92موه   66/ص/16152قانون برنامه نن ت سوسوه، سفاهت نامه شااهه « 20»ماده « ب»به استناد بند 

و باتسري مفاد قوانین گی كشوهی مطرح محترم اداهی، مالی ا مدهرهت منابع ازاهت متبوع با مواانت محترم فنی صنداق بازنشست

نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمی براي اجرا از تاریخ  اجراي آیین نامه نهم آیینبازنشستگی یشور به فصلموجودبازنشستگی سازمان

 موافقت به عمل آمد.  یادشده در دانشگاه هاي عضو هیات امنا

 

 (10/12/92)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ دهم: جدستور ه

مقاطع کاردانی و کارشناسیی   در امنا پذيرفته شده عضو هیات هاي تعیین شهريه فرزندان اعضاي هیات علمی دانشگاه

 هاي عضو هیات امنادانشگاهنوبت دوم 

  مصوبه:

قطعی، رسمی آزمايشی علمی )رسمیمیزان شهريه فرزندان اعضاي هیاتقانون برنامه نن ت سوسوه، « 20»ماده « ب»استناد بند به

بخشنامه "دستور العمل اجرايی «  1 – 6»اصالحی بند « 2»تبصره  و همچنین اعضاي هیات علمی پیمانی داراي شرايط مندرج در

وزراي  9/6/89/و مورخ 15013به شماره  1389مصوب  شهريور  "1388ايجاد تسهیالت براي فرزندان اعضاي هیات علمی مصوب 

در مقاطع تحصیلی هاي عضو هیات امنا، که محترم علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( دانشگاه

شوند و يا براساس بخشنامه فوق پذيرفته می دانشگاههاي عضو هیات امنا کاردانی و کارشناسی دوره هاي نوبت دوم )شبانه(

الذکر به دانشگاههاي عضو هیات امنا منتقل و در دوره هاي مذکور مشغول به تحصیل می گردند،  با نظر روساي محترم عضو 

 تعیین گرديد:هیات امنا به شرح ذيل 

 نام دانشگاه
 مقطع یاردانی

 نوبت دوم 

 مقطع یارشناسی

 نوبت دوم 

 دانشگاه علوم کشاورزي

 و منابع طبیعی گرگان 

 درصد شهريه 70تا  50

 ثابت و متغیر مصوب نوبت دوم

 درصد شهريه 55

 ثابت و متغیر مصوب نوبت دوم

 درصد شهريه 55 درصد شهريه 70تا  50 دانشگاه گلستان
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 ثابت و متغیر مصوب نوبت دوم ب نوبت دومثابت و متغیر مصو

 دانشگاه گنبد
 درصد شهريه 50

 ثابت و متغیر مصوب نوبت دوم

 درصد شهريه 50

 ثابت و متغیر مصوب نوبت دوم
 

 

 

 

 

 

 

 (10/12/92)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ : چهارمبیست و  دستور

ه تعیین شهريه دانشجويان دکتري نوبت دوم )مازاد بر ظرفیت( دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان و دانشگا

 93-94گلستان براي سال تحصیلی 

 مصوبه:  

دفتر گستر  آموز  تالی  27/2/1393مورخ  31098/22/2شماره  سوسوه، بخشنامه برنامه نن تقانون « 20» ماده« ب»به استناد بند 

علوم یشاورزي و منرابع   دیتري نوبت دوم )مازاد بر ظرفیت( دانشگاهمیزان شهریه دانشجویان مقطع ازاهت متبوع مطرح ا هیات امنا با  

 به شرح جدال ذهل، موافقت به تال آاهد. 93-94اال سال سحایلی   اهادی نیت سالطبیعی گرگان و دانشگاه گلستان 
 

 دانشگاه علوم یشاورزي و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه گلستان  دیتري نوبت دوم )مازاد بر ظرفیت(میزان شهریه دانشجویان مقطع 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دانشگاه گلستان دانشگاه علوم یشاورزي و منابع طبیعی گرگان مقطع تحصیلی

 دکتري 

 علوم انسانی

 پانصدو پنجاه میلیون

 ( ريال000/000/550) 

 چهارصد و پنجاه میلیون

 ( ريال000/000/450) 

 دکتري

 هاساير رشته 

 پانصدو پنجاه میلیون 

 ( ريال000/000/550)

 پانصدو پنجاه میلیون

 ال( ري000/000/550) 

 


