
 
 

 

 

 هیات امناي سومین دوره

 هاي منطقه گلستاندانشگاه
 

 17/03/95هاي منطقه گلستان مورخ ین نشست عادي از دوره سوم هیات امناي دانشگاهصورتجلسه چهارم
 

  

 دکتر عبدالرضا باقري

 هاي ممیزههاي امناء و هیأتمشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 هاي ممیزههاي امناء و هیأتهیأت 
 

1 

 

 

 17:30ساعت پایان جلسه :   15:00 ساعت شروع جلسه: 

 محل تشکیل جلسه : 

 سالن جلسات –طبقه پانزدهم  –وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  

 دبیرخانه هیات امنا:

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان     
 

 عضو هیات امنا: دانشگاه هاياسامي 

 دانشگاه گنبد-3                           دانشگاه گلستان-2                  بع طبیعی گرگاندانشگاه علوم کشاورزي و منا -1
 

عضاي هیات امنا )حقوقي و حقیقي(:ا  

 علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيات امنا وزیر -  محمد فرهاديآقاي دكتر  .1

 هاي مميزه منا و هياتهاي ارئيس مركز هياتمشاور وزیر و   - عبدالرضا باقريآقاي دكتر  .2

  دانشگاه هاي منطقه گلستان رئيس كميسيون دائمی -آقاي دكتر سيدحسين حسينی  .3

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشورنماینده  -آقاي دكتر الهيار تركمن  .4

 رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعی گرگان و دبير هيات امنا -آقاي دكتر علی نجفی نژاد  .5

 رئيس دانشگاه گلستان  -فرهاد یغمایی  آقاي دكتر .6

 دانشگاه گنبد رئيس -آقاي دكترحسين گلچينی  .7

 عضو هيات امنانماینده مجلس شوراي اسالم و  – نورمحمد تربتی نژادآقاي دكتر  .8

 عضو هيات امنا -آقاي دكتر عبدالحسين طاهري  .9

 عضو هيات امنا - دكتر غالمرضا حدادچیآقاي  .11

 عضو هيات امنا -قاي دكترسيد مجتبی نورمفيديحجت االسالم والمسلمين آ .11

 عضو هيات امنا -آقاي دكتر حسن صادقلو  .12
 

 

 سایر حاضران:

 معاون مركز هيات هاي امنا و هيات هاي مميزه –آقاي سعيد رضایی  .1
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 :(04/03/95)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  :اولدستور 

دانشگگاه هگاي    95 – 96ع تحصیلی ورودي سال تحصیلی درخواست افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم کلیه مقاط

 عضو هیات امنا

 مصوبه:

با درخواست هاي امنا، قانون تشکيل هيات« 7»ماده « و»قانون برنامه پنجم توسعه و بند « 21»ماده « ب»به استناد بند 

ی ورودي سال تحصیلی افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم کلیه مقاطع تحصیل برايامنا هاي عضو هیاتدانشگاه

 موافقت عمل آمد. مذکوردانشگاه هاي  94 – 95% نسبت به دانشجویان ورودي سال تحصیلی  15میزان به  95 – 96
 

   :دومدستور

 تصویب آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه هاي عضو هیات امنا

 مصوبه: 

نامه مالی و معامالتی پیشنهادي وزارت علوم، یه آئیناصالحقانون برنامه پنجم توسعه، « 21»ماده « ب»به استناد بند 

به تصویب  01/01/95هاي عضو هیات امنا از تاریخ براي اجرا در دانشگاه به شرح پیوست شماره یك تحقیقات و فناوري

 .رسید
 

 :(04/03/95)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  دستور هفتم:

 انشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانبررسی و تصویب سند جامع دانشگاه کارآفرین در د

 مصوبه:

سند جامع دانشگاه کار آفرین در دانشگاه علوم کشاورزي و  ه، قانون برنامه پنجم توسع «21»ماده  «ب»ه استناد بند ب

سال مقرر شد در پایان  و پس از تایید مرکز هیات هاي امنا و هیات هاي ممیزه به تصویب رسید و منابع طبیعی گرگان

 آتی، گزارش پيشرفت كار به كميسيون دائمی و هيات امنا ارائه شود. 
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 :(04/03/95)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  :هشتمدستور 

هاي بین المللی هاي گلستان و گنبد براي شرکت در همایشپرداخت به اعضاي هیأت علمی دانشگاهتعیین میزان قابل

 مدت خارج از کشورو اعطاي فرصت هاي مطالعاتی کوتاه 

 مصوبه:

میزان قابل پرداخت به اعضاي هیأت علمی دانشگاه هاي  ه، قانون برنامه پنجم توسع «21»ماده  «ب»ه استناد بند ب

به  گلستان و گنبد براي شرکت در همایش هاي بین المللی و اعطاي فرصت هاي مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور

به تصویب  مشروط به تامين بار مالی مورد نياز در سقف اعتبارات تخصيصی ساليانه 1/1/95براي اجرا از تاریخ شرح ذیل 

 رسيد . 
 

 مبلغ موضوع ردیف

1 

 شركت عضو هيات علمی در همایش هاي بين المللی

 خارج از كشور براي ارائه شفاهی یا كتبی مقاله

 )مشروط به حضور عضو هيأت علمی در همایش هاي

 ی گزارش مربوطه(یاد شده و ارائه كتب

از محل گرنت عضو  ميليون ریال 31 – 61

 با تأیيد شوراي پژوهشی هيات علمی

 و هيأت رئيسه دانشگاه

2 
 اعطاي فرصت مطالعاتی كوتاه مدت 

 در خارج از كشور

از محل گرنت عضو  ميليون ریال  51 – 71

 با تأیيد شوراي پژوهشی هيات علمی

 و هيأت رئيسه دانشگاه
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  ور شانزدهم:دست

 الزام دانشگاه هاي عضو هیات امنا به تشکیل کارگروه براي تدوین برنامه راهبردي استانی

 مصوبه: 

 23/11/94قانون برنامه پنجم توسعه  و پيرو مصوبه هفدهم صورتجلسه هيات امناي مورخ « 21»ماده « ب»استناد بند 

منا و با محوریت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی کارگروهی متشکل از دانشگاه هاي عضو هیات امقرر شد، 

    برنامه راهبردي هر یک از دانشگاه هاي عضو هیات امنا در راستاي تامین نیازهاي استان و منطقه گرگان تشکیل و 

          و با رعایت عدم همپوشانی برنامه هاي عملیاتی، مورد بازنگري مجدد قرار گیرد. همچنین در اجراي طرح 

برنامه راهبردي استانی  با تلفیقی از آمایش آموزش عالی و به منظور تدوین طرح آمایش استانها، نسبت به تدوین 

و نتيجه  برنامه هاي راهبردي هر یک دانشگاه هاي عضو هیات امنا بدون همپوشانی فعالیتها و ماموریتها اقدام شود

 آتی هيات امنا قرار گيرد.پس از طرح در كميسيون دائمی در دستور كار جلسه 
 

 

  :هجدهمدستور 

 جدید التاسیس عضو هیات امنابازنگري و ساماندهی رشته هاي آموزشی دانشگاه هاي 

 مصوبه: 

قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه بهه ضهرورت اسهتفاده بهينهه از امکانهات و منهابع در       « 21»ماده « ب» بندبه استناد 

     ي در رشهته ههاي آموزشهی و سهاماندهی آنهها و همچنهين سياسهتگماري الزم  بهراي توسهعه          اختيار و به منظور بهازنگر 

و پرهيهز از مهوازي   دانشگاه هاي گلستان و گنبد عضو هيات امنا شامل د التاسيس دانشگاه هاي جدیهاي جدید در رشته

هیات امنا مقرر نمود از این  كاري و ایجاد رشته هاي همپوشان و در صورت ضرورت حمف رشته هاي همپوشان موجود،

پس، سیاستگذاري الزم براي توسعه رشته هاي جدید در موسسات جدید التاسیس در کارگروهی متشکل از روسگاي  

شود، صگورت  تشکیل می علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان عضو هیات امنا که با محوریت دانشگاه دانشگاه هاي

 هاي موازي مورد تاكيد است.در این راستا عدم ایجاد رشته  گیرد.
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  :نوزدهمدستور 

 دانشگاه هاي عضو هیات امنا اصالح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی

 مصوبه: 

آیين نامه استخدامی اعضاي « 122»قانون برنامه پنجم توسعه و در اجراي مفاد ماده « 21»ماده « ب»به استناد بند 

دانشگاه هاي عضو  بند/تبصره/ماده آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی« 12»اصالح »با  هیات امناهيات علمی، 

جایگزین مصوبه اول صورتجلسه  به شرح پیوست شماره دومندرج در جدول ذیل، « هیات امناي منطقه گلستان

 موافقت به عمل آورد.  11/11/96براي اجرا از تاریخ  ، 23/10/94هیات امناي مورخ 
 

 موارد  اصالحی ردیف
 «4»ماده « م»بند  1
 «4»ماده « 2»تبصره  2
 «10»ماده « 2»تبصره  3
 «11»ماده  4
 «19»ماده  5
 «4»تحت عنوان تبصره « 21»الحاق یک تبصره به ماده  6
 «25»ماده  7
 «52»ماده « 2»و « 1»تبصره هاي  8
 «9»تحت عنوان تبصره « 52»الحاق یک تبصره به ماده  9
 «53»ماده « 7»بند  10
 «109»ماده  11
 «96»ماده « 4»تبصره  12

 

 

 

 

 دکتر علی نجفی نژاد

 رئیس دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

 و دبیر هیات امناي منطقه گلستان 

 دکتر محمد فرهادي

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوري

 و رئیس هیات امناي منطقه گلستان
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 (نوزدهم)موضوع مصوبه دوپیوست شماره 

 اصالح  برخي  از مواد آیین نامه استخدامي اعضاي هیات علمي 

 دانشگاه هاي عضو هیات امناي منطقه گلستان

 ردیف

ماده / 

 تبصره/

 بند اصالحی

 مصوبه هیات امنا

 « م»بند  1

 «4»ماده 

وه اي )گرحداكثر سن براي دارندگان مدرک تحصيلی كارشناسی ارشد، دكتري حرفه -م

سال تمام و براي دارندگان مدرک تحصيلی دكتري « 31»پزشکی( و سطح سه حوزوي 

 سال تمام می باشد.« 41»تخصصی و سطح چهار حوزوي 

 « 2»تبصره  2

 «4»ماده 

به خدمات متقاضيان با مدرک تحصيلی دكتري تخصصی  دانشگاهدر صورت نياز  -2 تبصره

يزه ذیربط داراي برجستگی علمی سال كه به تشخيص هيات مم« 41»و سن باالي 

این ماده « م»امنا از شمول مفاد بند باشند، این متقاضيان با تصویب هياتخاص می

 باشند.مستثنی می

 « 2»تبصره  3

 «11»ماده 

به عضو هيات علمی  دانشگاهرسمی واجد شرایط تبدیل وضعيت كارشناس -2تبصره 

تخصصی و با رعایت حداكثر  رسمی آزمایشی منحصرا با مدرک تحصيلی دكتري

سال سن، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی بتواند حداقل « 51»

نياز گروه علمی خدمت كند، پس از اعالمسال در وضعيت هيات« 11»

تحصيلی متقاضی و موافقت رئيس/هيات رئيسه آموزشی/پژوهشی مرتبط با رشته

« 61»در چارچوب مفاد این آیين نامه و مشروط به دارا بودن حداقل  دانشگاه

درصد امتيازات الزم براي ارتقا به مرتبه دانشياري از آیين نامه ارتقا مرتبه اعضاي 

 هيات علمی با تایيد هيات مميزه و تصویب هيات امناي ذیربط بالمانع است.
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 ادامه پیوست شماره دو)موضوع مصوبه نوزدهم(

اجرایی جمب و موافقت رئيس در صورت تقاضاي عضو پيمانی، تأیيد هيأت -11ماده  «11»ده ما 4

، ادامه خدمت عضو در وضعيت پيمانی تا زمان رسيدن به بازنشستگی، بدون دانشگاه

ایجاد محدودیت در ترفيع پایه و ارتقاي مرتبه، با تأیيد صالحيت علمی و عمومی 

در هر دو سال یک بار و اخم امتيازات  گاهدانش عضو توسط هيأت اجرایی جمب

دستورالعمل اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي هيأت علمی آموزشی و »مندرج در 

 باشد. پمیر میامکاندر هر سال،  «پژوهشی

تواند در صورت نياز به منظور تامين بخشی از كادر آموزشی و یا می دانشگاه -19ماده  «19»ماده  5

ب سازمان تفصيلی مصوب نسبت به بکارگيري مشمولين پژوهشی خود در چارچو

اقدام نماید. این دسته از افراد در « طرح سربازي»نظام وظيفه واجد شرایط در قالب 

هاي دوره ضرورت و تعهد خدمت، از نظر حقوق و مزایاي مستمر و كمک هزینه

 هستند. اعضاي هيأت علمی پيمانیعائله مندي و اوالد تابع مقررات 

حاق یک ال 6

تبصره به ماده 

تحت « 21»

 عنوان 

 «4»تبصره 

ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دانشگاهتواند با سایر عضو نمی -4تبصره 

هاي اجرایی دولتی و غيردولتی قرارداد غيرانتفاعی و دستگاه -غيردولتی  دولتی،

عضو با موسسات  وقت داشته باشد. همکاري غيرمستمرهمکاري تمام وقت یا نيمه 

بالمانع  دانشگاه، با اطالع رئيس دانشگاهممكور در خارج از ساعات رسمی كار 

 است.
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 ادامه پیوست شماره دو)موضوع مصوبه نوزدهم(

هاي مدیریت دار سمتواحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقيق عضو عهده –25ماده  «25»ماده  7

و واحد موظف تدریس یا ساعت « فرص»نامه این آیين« 79»سياسی موضوع ماده 

و تحقيقاتی علمی  هاي مستقل و شهرکها و پژوهشگاهموظف تحقيق رؤساي دانشگاه

 است. « یک»اصفهان 

دار سایر ميزان كسر واحد موظف تدریس یا كسرساعت موظف تحقيق عضو عهده -1تبصره 

ساعت « پنج»واحد تدریس یا « دو»مدیریتی، مشروط به آنکه از  هايپست/سمت

 شود:تحقيق حسب مورد كمتر نباشد، بر اساس جدول ذیل تعيين می
 

 پست/سمت مدیریتی ردیف

 میزان کسر واحد 

 موظف تدریس 

 عضو آموزشی

میزان کسر ساعت 

 موظف تحقیق

 عضو پژوهشی

 21تا  15 8تا  6 هاي علمی و تحقيقاتیهاي مستقل و  شهرکها و پژوهشگاهمعاونان دانشگاه 1

 21تا  15 8تا  6 هاي آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقلرؤساي مجتمع 2

 5/16تا  5/12 7تا  5 هاي آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقلمعاونان مجتمع 3

4 
ها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و ها، دانشکدهرؤساي پژوهشکده

 هاي علم و فناوريپارک
 5/16تا  5/12 7تا  5

5 
ها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و ها، دانشکدهاونان پژوهشکدهمع

 هاي علم و فناوريپارک
 15تا  11 6تا  4

6 
 ها و هاي تابعه دانشگاهها و پژوهشکدهرؤساي دانشکده

 هاي علمی و تحقيقاتیهاي مستقل و شهرکپژوهشگاه
 15تا  11 6تا  4

7 
 ها وي تابعه دانشگاههاها و پژوهشکدهمعاونان دانشکده

 هاي علمی وتحقيقاتیمستقل و شهرکهايپژوهشگاه
 5/12تا  5/7 5تا  3

8 
 مدیران بالفصل وزیر با تأیيد وزیر

 معاونان و مدیران معاون وزیر با تأیيد معاون مربوط وزیر
 21تا  15 8تا  6

9 
 معاونان مدیران بالفصل وزیر با تأیيد مدیر بالفصل مربوط وزیر

 ونان مدیران معاون وزیر با تأیيد معاون مربوط وزیرمعا
 5/17تا  5/12 7تا  5



 
 

 

 

 هیات امناي سومین دوره

 هاي منطقه گلستاندانشگاه
 

 17/03/95هاي منطقه گلستان مورخ ین نشست عادي از دوره سوم هیات امناي دانشگاهصورتجلسه چهارم
 

  

 دکتر عبدالرضا باقري

 هاي ممیزههاي امناء و هیأتمشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 هاي ممیزههاي امناء و هیأتهیأت 
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 ادامه پیوست شماره دو)موضوع مصوبه نوزدهم(

 تبصره هاي  8

و « 1»

«2 » 

 «52»ماده 

این آیين « 11»به اعضاي پيمانی، رسمی و همچنين اعضاي پيمانی موضوع ماده  -1تبصره 

دمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظيفه، در بدو نامه، در ازاي ارائه كارت پایان خ

 گيرد.استخدام یک پایه ترفيع تعلق می

ماده به این « 1 – 52»تعهد با رعایت مفاد بند  سربازي براي دوره به مشمولين طرح -2تبصره 

پایه از تاریخ تبدیل وضعيت به رسمی « دو»ازاي هر سال خدمت، یک پایه تا سقف 

این آیين نامه از تاریخ استخدام پيمانی حسب مورد، « 11»مولين ماده آزمایشی و به مش

  گيرد.تعلق می

الحاق یک  9

تبصره به 

« 52»ماده 

تحت 

عنوان 

تبصره 

«9» 

 ، دانشگاهامنهاي  عضو پيمانی كه با مجوز هياتپایه به « 5»پایه استحقاقی بيشتر از  -9تبصره 

سهال  « 5»در پایان مهدت  مشروط به آنکه د، سابقه خدمت پيمانی بيشتر از پنج سال دارن

خدمت پيمانی نسبت به تکميل پرونده خود و ارائه مدارک و مستندات الزم براي  تبدیل 

در تهاریخ   دانشگاهو با تایيد هيات اجرایی جمب  وضعيت به رسمی آزمایشی اقدام نموده

 كرده باشهد، در  ارائه مدارک شرایط الزم براي تبدیل وضعيت به رسمی آزمایشی را كسب

و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی )مازاد بهر   حداقل یک سال خدمت آموزشیازاي انجام 

 ترفيهع سهاليانه اعضهاي    دستورالعمل اعطاي»پنج سال( و كسب حداقل امتياز مندرج در 

هيهات مميهزه ذیربط با تصویب « و پژوهشی ابالغی از سوي وزارتهيأت  علمی آموزشی 

 صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می گيرد. از تاریخ

 « 7»بند  11

 «53»ماده 
، معاون و مدیر ستادي، رئيس دانشگاههاي رئيس در سمت دانشگاهاعضایی كه در  -7 -53

هاي همتراز با آن، داراي خدمات ارزنده و قابل قبول با تایيد وزیر براي دانشکده و سمت

هاي براي سایر سمت دانشگاهرئيسه  و با تشخيص و تایيد هيأت دانشگاهرئيس 

پایه و حداكثر دو پایه به فاصله باشند )به ازاي هر دو سال خدمت یک مدیریتی می

 سال از یکدیگر، در طول خدمت(.« 5»زمانی حداقل 



 
 

 

 

 هیات امناي سومین دوره

 هاي منطقه گلستاندانشگاه
 

 17/03/95هاي منطقه گلستان مورخ ین نشست عادي از دوره سوم هیات امناي دانشگاهصورتجلسه چهارم
 

  

 دکتر عبدالرضا باقري

 هاي ممیزههاي امناء و هیأتمشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 هاي ممیزههاي امناء و هیأتهیأت 
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 ادامه پیوست شماره دو)موضوع مصوبه نوزدهم(

ماده  11
«119» 

از ركود علمی و عدم كفایت و صالحيت هر یک  به نحوي از انحا دانشگاههر گاه رئيس  -109ماده 

پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع شود،  ،براي اجراي وظایف آموزشی دانشگاه از اعضاي
كميسيونی مركب از سه نفر از اعضاي هيأت علمی )ترجيحا با مرتبه استادي( كه صالحيت 

شکيل خواهد داد تا رسيدگی در مورد كارهاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند ت

ارائه دهند. تشکيل  دانشگاهتحقيق به عمل آورده و گزارش كامل و موجهی به رئيس 
جلسات و گزارش كميسيون ممكور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی كه این گزارش 
حاكی از ركود علمی عضو یا عدم كفایت یا صالحيت او براي اجراي وظایف محوله باشد، 

ارجاع  دانشگاهمميزه مراتب را جهت رسيدگی و اتخاذ تصميم به هيأت اهدانشگرئيس 
پژوهشی و فرهنگی عضو،  ،نماید. چنانچه هيأت پس از رسيدگی به كليه فعاليتهاي علمیمی

ركود علمی یا عدم كفایت و صالحيت وي را محرز دانست، به یکی از روش هاي ذیل با وي 
 رفتار می شود:

 شود.و واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته میدر صورتی كه عض -الف
روز حقوق و مزایا « 21»سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل « 21»در صورت داشتن حداقل  -ب

 شود.با هماهنگی صندوق بازنشستگی ذیربط بازنشسته می
ول عضو با در صورتی كه عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قب -ج

 ،روز حقوق و مزایاي مشمول كسور بازنشستگی به ازاي هر سال خدمت قابل قبول« 31»پرداخت 
 شود.هاي ذخيره شده، بازخرید میبه عالوه وجوه مرخصی

اجرایی  هايو فناوري و دستگاهعالی، پژوهشی آموزش  ها و مؤسساتعضو به سایر دانشگاه -د
 شود.مقصد توسط عضو منتقل میسسه درخواست مؤ مشروط به ارائه

 شود.به خدمت وي خاتمه داده می  -هه
تبصره  12

«4» 
ماده 

«96» 

تواند در موارد خاص و در صورت نياز به خدمات عضو با مرتبه مربی و می دانشگاه – 4تبصره 
استادیاري واجد شرایط بازنشستگی، كه به تشخيص هيات مميزه در امور آموزشی یا 

سال با پيشنهاد رئيس  65باشد، با رعایت سن حداكثر برجسته و شاخص میپژوهشی 

سال  5، تصویب هيأت امنا و تأیيد وزیر به صورت ساليانه و حداكثر تا سقف دانشگاه
 بازنشستگی وي را به تعویق اندازد.

 


