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 16:30ساعت پایان جلسه :   14:00 ساعت شروع جلسه: 

 محل تشکیل جلسه : 

 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               دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان -1

 

عضاي هیات امنا )حقوقي و حقیقي(:ا  

 علوم، تحقیقات و فناوري و رئیس هیات امنا وزیر -  محمد فرهاديآقاي دکتر  .1

 هاي ممیزه هاي امنا و هیاترئیس مرکز هیاتمشاور وزیر و   - عبدالرضا باقريآقاي دکتر  .2

  دانشگاه هاي منطقه گلستان رئیس کمیسیون دائمی -سیدحسین حسینی  آقاي دکتر .3

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورنماینده  -آقاي دکتر الهیار ترکمن  .4

 رئیس دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان و دبیر هیات امنا -آقاي دکتر علی نجفی نژاد  .5

 لستان رئیس دانشگاه گ -آقاي دکتر فرهاد یغمایی  .6

 دانشگاه گنبد رئیس -آقاي دکترحسین گلچینی  .7

 نماینده مجلس شوراي اسالمی و عضو هیات امنا – نورمحمد تربتی نژادآقاي دکتر  .8

 عضو هیات امنا -آقاي دکتر عبدالحسین طاهري  .9

 عضو هیات امنا - دکتر غالمرضا حدادچیآقاي  .11

 ضو هیات امناع -حجت االسالم والمسلمین آقاي دکترسید مجتبی نورمفیدي .11
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 مشروح مذاكرات پیش از دستور:

های های امنا و هیاتمشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتا... مجید،  کالم چند از پس از تالوت آیاتی در ابتدای جلسه

بر اساس  هاي عضو هیات امنا کردن دانشگاهمحور عمل بر لزوم توجه به برنامه اعضای به یآمدگوخوشضمن ممیزه، 

ها و تقید به اجرایی کردن نامهبرنامه راهبردي و ارائه گزارش سالیانه بر مبناي آن و همچنین دقت در تنظیم تفاهم

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی رئیس محترم  آنها و استفاده از ظرفیت هاي ایجاد شده تاکید کردند. در ادامه

 در خصوص مذاکرات پیش از دستور انجام شدهاقدامات  ،متبوع خود گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاهگرگان 

گزارش پیشرفت کار و برنامه هاي مرکز کارآفرینی و کلینیک مادر تخصصی همچنین  و امناپیشین هیات  اتجلس

. سپس مقرر شد دندنمو ارائه را زارش وضعیت نیروي انسانی دانشگاه  مذکورگو  کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

االشاره، موضوعات ذیل را در دستور کار قرار داده و گزارش ضمن انجام موارد فوق هاي عضو هیات امنا دانشگاه

 اقدامات انجام شده را در جلسات آتی هیات امنا ارائه نمایند. 

 ت پیش از دستور جلسات  قبل هیات امنا؛اجرای موارد مندرج در مذاکرا -1

 و ارائه به جلسه هیات امنا پس از بحث و بررسی در جلسه کمیسیون دائمی؛تدوین برنامه جامع نیروی انسانی  -2

 با مشارکت بخش خصوصی؛ های عضو هیات امنا افزایش درآمد اختصاصی و توسعه بهره وری در دانشگاه -3

 .ریزی و نظارت بهترتوسعه کشور برای برنامههایاحکام دائمی برنامههای مغفول قانون استفاده از ظرفیت -4

 

 (30/03/96)موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  :اولدستور 

درخواست دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان براي دریافت هزینه از دانشجو بابت رسیدگی به         

 پرونده در کمیسیون موارد خاص استانی 

های امنا، هیاتقانون تشکیل« 7»ماده « و»کشور و بند های توسعهقانون احکام دائمی برنامه« 1»به استناد ماده  مصوبه:

هیات امنا با درخواست دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان براي دریافت هزینه از دانشجو بابت رسیدگی 

 ریال به ازاي هرپرونده، موافقت به عمل آورد.« 000/200»میزان  به پرونده در کمیسیون موارد خاص استانی، به
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  (30/03/96)موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  دستور سوم:

هاي دانشگاه پردازهیرـشه انیـدانشجو ـیفرهنگ ویی وـخدمات دانشج هـنیهز زانیـاظ نمودن مـلحدرخواست 

 مذکور انیدانشجو هیرجمع شهرـس درعضو هیات امنا 

 231191/15قانون احکام دائمی برنامه های توسععه کشعور و در اجعرای بخشعنامه هعماره      « 1»به استناد ماده  مصوبه:

اول سـال   مسـال یاز ن هیات امنا مقرر نمودهای ممیزه وزارت متبعو،،  های امنا و هیاتمرکز هیات 18/11/1395مورخ 

هـاي عضـو هیـات    دانشگاه پردازو فرهنگی دانشجویان شهریه میزان هزینه خدمات دانشجویی 1396-97 یلیتحص

 و به هنگام ثبت نام تنها مبلغ شهریه مصوب دریافت گردد. شودمذکور لحاظ  انیدانشجو هیدر سرجمع شهرامنا، 

 

 

 

 

  (30/03/96)موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  دستور پنجم:

هاي دانشگاه 96-97درخواست افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم کلیه مقاطع تحصیلی ورودي سال تحصیلی 

 منطقه گلستان

قانون تشکیل هیات های « 7»ماده « و»قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند « 1»به استناد ماده  مصوبه:

براي افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم کلیه مقاطع تحصیلی هاي عضو هیات امنا با درخواست دانشگاهامنا، 

درصد نسبت به دانشجویان ورودي سال تحصیلی     « 10»به میزان حداکثر تا سقف  96-97ورودي سال تحصیلی 

 موافقت عمل آمد. هاي مذکور،همان مقطع تحصیلی دانشگاه 96-95
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  (30/03/96ورخ )موضوع مصوبه کمیسیون دائمی م :ششمدستور 

انجام مصاحبه علمی،  تعیین میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتري تخصصـی براي

 عضو هیات امنا.هاي دانشگاهدر  سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري آنان

هعای  قانون تشعکیل هیع ت  « 7»ماده « و»کشور و بند ه های توسعقانون احکام دائمی برنامه« 1»به استناد ماده  مصوبه:

مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقعات و   21/13/1396مورخ 55411/15امنا، بخشنامه هماره 

از پـذیــرفته شـدگان آزمـون نیمـه متمرکـز دکتـري         با میـزان هزینـه دریافتـیفناوری مطرح و پس از بررسی، 

و بعد از آن براي انجام مصاحبه علمی، سنجش عملی و بررسـی سـوابق    1396-1397دي سال تحصیلی تخصصی ورو

به تشـخی  هیـات   ( ریال 000/700( تا )000/600) محل از -آموزشی، پژوهشی و فناوري آنان، بر اساس هر کـد رشته 

 .موافقت به عمل آمد دانشگاه هاي عضو هیات امنا رئیسه
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  (30/03/96ضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ )مو :هشتمدستور 
 تعیین میزان حق الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی دانشگاه هاي عضو هیات امنا

مورخ  247881/15بخشنامه هماره کشور، های توسعه قانون احکام دائمی برنامه« 1»به استناد ماده  مصوبه:

الزحمه دانشجویان بهره مند از کار میزان حقهای ممیزه مطرح و تهای امنا و هیامرکز هیات 15/11/1395

ها و دستورالعمل کاردانشجویی دانشجویان دانشگاه« 5»بر اساس مفاد ماده  هاي عضو هیات امنادانشجویی دانشگاه

در وزارت متبوع، به شرح ذیل براي اجرا  18/10/95/و مورخ 230892شماره  عالی ابالغی طیموسسات آموزش

 به تصویب رسید. هاي عضو هیات امنادانشگاه

در سقف اعتبارات  های عضو هیات امنامند از کار دانشجویی از محل اعتبارات دانشگاهالزحمه دانشجویان بهرهحق

هود. هرگونه تخصیصی سالیانه، بر حسب نو،، سابقه و کیفیت کار و بر اساس جدول ذیل محاسبه و پرداخت می

 ه ارقام یادهده به پیشنهاد سازمان امور دانشجویان و تصویب هیات امنا خواهد بود.افزایش ساالن

الزحمه به حق

 ازاي هر ساعت

کار دانشجویی 

 )ریال(

 مقطع تحصیلی

 دکتري تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کاردانی

000/10 500/12 000/15 000/19 000/22 000/30 000/36 000/55 
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  (30/03/96)موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  :پانزدهمر دستو

تعیین میزان شهریه دروس جبرانی دانشجویان روزانه و نوبت دوم مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد ورودي سال 

 دانشگاه هاي عضو هیات امنا 1396تحصیلی 

قانون تشکیل هیات های « 7»ماده « و»ای توسعه کشور و بند هقانون احکام دائمی برنامه« 1»به استناد ماده  مصوبه:

دانشجویان روزانه و نوبت دوم مقاطع کارشناسی وکارشناسی  واحد،« 6»مازاد بر  میزان شهریه دروس جبرانیامنا، 

مطابق با شهریه دانشجویان نوبت دوم همان مقطع و  ،هاي عضو هیات امنادانشگاه 1396ارشد ورودي سال تحصیلی 

 همان ورودي که دروس جبرانی مورد نظر براي آنان به عنوان درس عادي ارائه شده است، به تصویب رسید.

 
 

 

 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

 منطقه گلستان و رئیس هیات امناي

 

 


