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 16:30ساعت پایان جلسه :   13:00 ساعت شروع جلسه: 

 محل تشکيل جلسه : 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  

 دبيرخانه هيات امنا:

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان     
 

 عضو هيات امنا: دانشگاه هاياسامي 

 دانشگاه گنبد-3                           دانشگاه گلستان-2                  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان -1
 

عضاي هيات امنا )حقوقي و حقيقي(:ا  

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

 هاي مميزه هاي امنا و هياترئيس مركز هياتمشاور وزیر و   - عبدالرضا باقريآقاي دكتر  .2

  دانشگاه هاي منطقه گلستان رئيس كميسيون دائمی -كتر سيدحسين حسينی آقاي د .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

 ه گلستان رئيس دانشگا -آقاي دكتر فرهاد یغمایی  .6

 دانشگاه گنبد رئيس -آقاي دكترحسين گلچينی  .7

 نماینده مجلس شوراي اسالمی و عضو هيات امنا – نورمحمد تربتی نژادآقاي دكتر  .8

 عضو هيات امنا -آقاي دكتر عبدالحسين طاهري  .9

 عضو هيات امنا - دكتر غالمرضا حدادچیآقاي  .11

 عضو هيات امنا -حجت االسالم والمسلمين آقاي دكترسيد مجتبی نورمفيدي .11

 عضو هيات امنا -آقاي دكتر حسن صادقلو  .12
 

 سایر حاضران:

 قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقيقات و فناوري -دكتر تسليمی . آقاي دكتر 1
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 مشروح مذاكرات پيش از دستور:

شاورزي و منابع طبيعی دانشگاه علوم كمجيد، ریاست محترم ا...  چند ازكالم پس از تالوت آیاتی در ابتداي جلسه

پيشين درخصوص مذاكرات پيش از دستور جلسه  انجام شدهاقدامات  گزارشی از ی به اعضایآمدگوخوش ضمنگرگان 

. سپس مقرر شد دانشگاه هاي عضو هيات امنا كماكان موارد مندرج در مذاكرات پيش از دستور ارائه كردند هيات امنا را

 حداكثر تا دو جلسه آتی هيات امنا ارائه نمایند.نتيجه اقدامات انجام شده را داده و را در دستور كار قرار ات قبل جلس

 .سپس دستورات جلسه به شرح ذیل مطرح و به تصویب اعضاي محترم هيات امنا رسيد

 

 (4/9/1395)موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ دستور اول: 

 هاي عضو هیات امناعلمی دانشگاهاصالح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضاي هیأت 

 مصوبه:

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

آیین نامه استخدامی اعضاي « 79»ماده « 1»و اصالح تبصره « 59»ماده « 5»حذف تبصره »هیات امنا با هيات علمی، 

 11/11/96براي اجرا از تاریخ ذیل، به شرح مندرج درجدول «گلستانامناي منطقههاي عضو هیاتانشگاهعلمی دهیات

 موافقت به عمل آورد.
 

 ردیف
 ماده / تبصره/

 بند اصالحي
 مصوبه هيات امنا

 « 5»تبصره  1

 «59»ماده 
 .حذف شد

 « 1»تبصره  2

 «79»ماده 

و مزایا ازمحل  مقامات مذکور، حقوقبه مشموالن این ماده درمدت تصدي  -1تبصره 

پرداخت است و در هر حال، و یا دستگاه محل مأموریت قابل  دانشگاه اعتبارات

العاده مدیریت به اعضاي مشمول این ماده در دوران تصدي   پرداخت فوق

 امكان پذیر نمی باشد. دانشگاه اعتباراتهاي مدیریت سیاسی، از محلپست
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 (4/9/1395وضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ )مدستور دوم: 

 ها ومراکز رشدها، مراکز تحقیقاتی، پارکدانشگاه یعلماتیهياعضا یخارجيهاتیمامورینامه ساماندهنییآتصویب

 مصوبه:

 31/13/1395مورخ  62281/15قانون برنامه پنجم توسعه و در اجراي بخشنامه شماره « 21»ماده « ب»به استناد بند 

 یعلم اتیه ياعضا یخارج يهاتیمامور ینامه سامانده نییآهاي مميزه وزارت متبوع، هاي امنا و هياتمركز هيات

هاي عضو براي اجرا در دانشگاه به شرح پيوست شماره  یكمطرح و  ها و مراکز رشدها، مراکز تحقیقاتی، پارکدانشگاه

 هيات امنا  به تصویب رسيد.

يات علمی در كنفرانس ها و سمينارهاي معتبر بين المللی جهت ارائه مقاله و یا اعزام اعضاي شركت اعضاي ه توضیح:

هيات علمی به خارج از كشور براي استفاده از فرصت مطالعاتی، تابع آیين نامه ها، ضوابط و مقررات خاص 

 خود می باشد.

 

 (4/9/1395)موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ دستور سوم: 

 وقت مراکز دانشجوییالزحمه کارشناسان و مشاوران پارهآیین نامه نحوه پرداخت حق« 7» اصالح مادهدرخواست 

  هاي عضو هیات امنادانشگاه

 مصوبه:

 11/18/1395مورخ  175252/15و در اجراي بخشنامه شماره  قانون برنامه پنجم توسعه «21» ماده« ب»به استناد بند 

نامه نحوه آیین« 7»پیشنهاد سازمان امور دانشجویان براي اصالح ماده اي مميزه، ههاي امنا و هياتمركز هيات

صورتجلسه هيات « 21»)موضوع مصوبه  وقت مراکز مشاوره دانشجوییالزحمه کارشناسان و مشاوران پارهپرداخت حق

 ب رسید.هاي عضو هیات امنا به تصویبراي اجرا در دانشگاه به شرح ذیل،( 11/15/1389امناي مورخ 

 .ساعت می باشد« 30»حداکثر زمان مشاوره در هفته   -7ماده 
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 (4/9/1395)موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ دستور چهارم: 

 دانشگاه هاي منطقه گلستان غیرایرانیتعیین شهریه دانشجویان غیربورسیه اتباع 

 مصوبه:

قانون تشکيل هيات هاي امنا، در اجراي « 7»ماده « و»بند  وقانون برنامه پنجم توسعه « 21»ماده « ب»به استناد بند 

شهریه دانشجویان غیر بورسیه اتباع ، غيربورسيه اتباع غيرایرانیدانشجویان شيوه نامه پذیرش و ثبت نام « 2-13»بند 

   ص به تشخی هاي روزانه )کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی(دوره سراسري هايغیرایرانی پذیرفته شده در آزمون

و  درصد شهریه دانشجویان نوبت دوم همان مقطع« 60»حداقل هاي عضو هیات امنا، به میزان هیات رئیسه دانشگاه

 به تصویب رسيد. همان ورودي

 

 (4/9/1395)موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ دستور هفتم: 

 گلستان  دانشگاه سته بهواب و آیین نامه مالی مرکز رشد پنجسالهتصویب  اساسنامه، برنامه  درخواست

 مصوبه:

اساسنامه، برنامه پنجساله و آیین نامه مالی مرکز رشد ، قانون برنامه پنجم توسعه« 21»ماده « ب»به استناد بند 

 به تصویب رسيد. دوبه شرح پيوست شماره  پس از بررسی طرح ومگلستان  دانشگاهوابسته به 

 

 

 (4/9/1395می مورخ )موضوع مصوبه کمیسیون دائدستور هشتم: 

 منابع کشاورزي وعلوم دانشگاهوابسته به نامه مالی مرکزرشد درخواست تصویب اساسنامه، برنامه پنجساله و آیین

 طبیعی گرگان 

 مصوبه:

وابسته نامه مالی مرکز رشد اساسنامه، برنامه پنجساله و آیینتوسعه، قانون برنامه پنجم« 21»ماده « ب»به استناد بند 

 به تصویب رسيد.به شرح پيوست شماره سه مطرح و پس از بررسی گرگان علوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه به
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 (4/9/1395)موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ دستور نهم: 

هاي نامه اجرایی حمایت از فعالیتدرخواست دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان براي تصویب آیین

 هاي کسب و کارآفرینی دانشجویان دانشگاهنامه حمایت از فعالیتعلمی و شیوهرینی اعضاي هیاتکارآف

 مصوبه:

درخواست دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان قانون برنامه پنجم توسعه، « 21»ماده « ب»به استناد بند 

هاي نامه حمایت از فعالیتعلمی و شیوهعضاي هیاتهاي کارآفرینی انامه اجرایی حمایت از فعالیتبراي تصویب آیین

 به تصویب رسيد. چهاربه شرح پيوست شماره مطرح و پس از بررسی  مذکور کسب و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه

 

 (4/9/1395)موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ دستور بيست و چهارم: 

فنی و اجرایی جشنواره ها و  مسابقات ورزشی دانشگاه ها درخواست تصویب دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر 

   95در سال  و موسسات آموزش عالی کشور

 مصوبه:

هاي مركز هيات 15/15/95مورخ  93912/15قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره « 21»ماده « ب»به استناد بند 

ها و  مسابقات ورزشيی  دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنوارههاي مميزه مطرح و امنا و هيات

        21/12/95مطااب  باا دساتورالعمل مصاوب جلساه ماورخ         95ها و موسسات آموزش عيالی کشيور در سيال    دانشگاه

شيرح پیوسيت   بيه   براي اجرا در دانشگاه هاي عضيو هیيات امنيا   هيات رئيسه فدراسيون ملی ورزش هاي دانشاگاهی  

 به تصویب رسيد. بخشنامه یاد شده

 

 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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 (دومپيوست شماره یك )موضوع مصوبه 
 نامه ساماندهي ماموریت هاي خارجي اعضاي هيات علمي آیين 

 ها و مراكز رشدها، مراكز تحقيقاتي، پارکدانشگاه

 : مقدمه

 يها هیسرما شیو افزا رانیا یاسالم يبروز قدرت نرم جمهور ،ي، تبادل دانش و فناور یعلم یپلماسیمنظور توسعه د به

   یعلم أتیه ياعضا یخارج يها تیمأمور یه ساماندهنام نیآئكشور،  یو فرهنگ یاجتماع ،يفناور ،یعلم

 يو فناور قاتیبه وزارت علوم، تحق ستهها و مراکز رشد )موسسه( وابپارک ،یقاتیها، مراکز تحقدانشگاه

ماده  «ب»بند  ،1383مصوب  يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق التيو تشک فیبا استناد به قانون اهداف، وظا ،)وزارت(

از اقدام  «12»بند  ،یاسالم يمجلس شورا 15/11/1389مصوب  رانیا یاسالم يبرنامه پنجم توسعه جمهور قانون «21»

در خصوص مجوز سفر  يجمهور استیر یكشور و اعالم نظر معاونت محترم حقوق ینقشه جامع علم «9»راهبرد كالن  یمل

 یم نیتدو لیبه شرح ذ،  31/11/1394مورخ  م و 29715/94به شماره  یها و مراكز پژوهشدانشگاه یعلمأتيه ياعضا

 شود.

 

 یخارج يها تیمأمور فیتعر -1 ماده

شامل حضور در  یالمللنيب یعلم يها ياست كه در قالب توسعه همکار یخارج يسفرها هيشامل كل یخارج يها تیمأمور

، مذاكره یالمللنيب يهادها و سازمانبا كشورها و نها يدو دانشگاه و مراكز فناور نيمشترک ماب يهاتهيكم ایها ونيسيكم

 ،یو ورزش یفرهنگ ،یعلم يو اردوها دهایبازد یسرپرست ،يو فناور یوهشپژ ،ینامه گسترش رابطه علمعقد تفاهم يبرا

ها، ها، كارگاهكنفرانس نارها،يها، سمشیبه عنوان عضو، حضور در هما یالمللنيحضور در اجالس موسسات و مجامع ب

 یدانشگاه زاتيو تجه لیساو دیفروش و خر ،يسراسر يهاها و فن بازارها، نظارت بر آزمونشگاهیها، نمانشست ها،جشنواره

 ،یعلم اتيتبادل تجرب ،يو فناور یقاتيمشترک تحق يهاپروژه ها ودوره يجذب و تبادل دانشجو، بسترساز ،يانتقال فناور ای



 
 

             
 هیات امناي سومین دوره   

 هاي منطقه گلستاندانشگاه
 

 23/09/95هاي منطقه گلستان مورخ صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دوره سوم هيات امناي دانشگاه
 

  

 دکتر عبدالرضا باقري

 هاي ممیزههاي امنا و هیأتمشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 هاي ممیزههاي امنا و هیأتهیأت 
 

7 

موارد  رینامه و ساانیپا ییراهنما ،يو فناور یقاتيتحق يهانامهادها و تفاهممربوط به قرارد ییو نظارت بر امور اجرا يريگيپ

 شود.یبرسد، به خارج از كشور انجام م یخارج يهاتیكارگروه نظارت بر مأمور ديبه تائ هك

 موسسه ییاقدامات اجرا -2 ماده

 یموسسه شامل تعداد كل انهيسال ناوريف – یعلم يها تیمأمور يهاتیموسسه، هرساله چارچوب و اولو يامنا أتيه -2-1

 بیبه تصو يهدف و حوزه همکار يكشورها نييموسسه با تع يها را در چارچوب برنامه پنج ساله راهبردتیمأمور

 رساند.یم

 یعلمأتيه ياعضا يو فناور یپژوهش یعلم يهاتیمأمور يها برانهیهز زانيو محل و م یموضوع، نفرات اعزام -2-2

موسسه  يآغاز سفر از سو خیروز قبل از تار« 45»حداقل  ت،یمأمور یهيتوج لیرج از كشور، همراه با دالموسسه به خا

 شود.یوزارت ارسال م یالمللنيبو  یعلم يهايهمکار  به مركز 

ز خارج ا تیوزارت به مأمور یخارج يهاتیكارگروه نظارت بر مأمور هیديتائ افتیموسسه كه با در یعلمأتيعضو ه -2-3

روزانه خارج از كشور براساس  تیالعاده مأمورفوق ،یالیري ایومزااز حقوق يشود، ضمن برخورداریكشور اعزام م

 كند.یم افتیدر يبه صورت ارز زين یمقررات عموم

 

 وزارت یخارج يها تیکارگروه نظارت بر مأمور -3 ماده

ی علم يهايمركز همکار سيالملل و رئنيدر امور ب ریام وزقائم مق استی)كارگروه( به ر یخارج تیكارگروه نظارت بر مأمور

و  قاتيعلوم، تحق ریتن از معاونان و مسئوالن وزارت متبوع با حکم وز« 5»تا  «3»مركزحراست و  سيرئ ،یالمللنيبو

و  بیصوت ،یموسسه را بررس يشده ازسو یافراد معرف تیامنا، مأمور أتيچارچوب مصوبات ه شود و دریم ليتشکي فناور

 باشد. یماهه م «3»ها كوتاه مدت و حداكثر تیمأمور نیكند. ایم آن نظارتانجام بر

وزارت متبوع مستقر شده و حداكثر ظرف مدت  یالملل نيبو  یعلم يهايكارگروه در مركز همکار رخانهيدب -1 تبصره

 كند.یم موزارت، اعالكالن كشور و  يهااستيقبول را با توجه به موضوع و س ایچهار هفته پاسخ رد 

 فهيكارگروه، وظ بیپس از تصو ،یالمللنيبو  یعلم يهايمركز همکار سيالملل و رئنيدر امور ب ریقائم مقام وز -2 تبصره

 .رديگیمربوط از جمله وزارت امور خارجه را برعهده م يارسال نامه به نهادها



 
 

             
 هیات امناي سومین دوره   

 هاي منطقه گلستاندانشگاه
 

 23/09/95هاي منطقه گلستان مورخ صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دوره سوم هيات امناي دانشگاه
 

  

 دکتر عبدالرضا باقري

 هاي ممیزههاي امنا و هیأتمشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 هاي ممیزههاي امنا و هیأتهیأت 
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 ینامه مستثننیيآ نیاز ا یعلم يهاها و نشستاله در كنفرانسارائه مق يخارج از كشور برا یعلم يهاتیمأمور -3 تبصره

 شود. یموسسه انجام م سیيبوده و در صورت موافقت ر

 یالمللنيب يو فناور یپژوهش ،یعلم يها و نهادهاسازمان هيكل ندگانی( و نماFocal point)ی مراكز مل يروسا -4 تبصره

  یدرخواست خود را از طر ند،ینمایاستفاده م رانیا یاسالم يورجمه یاز امکانات و اعتبار مال ياكه به گونه

 .ندینما یارسال م یمركز مل سيرئ

 مركز  یمقام واحد مربوط، از طر نیباالتر ديبا تائ ، تحقيقات و فناوريستاد وزارت علوم رانیمد يهاتیمأمور -5 تبصره

 شود.یوزارت انجام م یخارج يهاتیمأمور كارگروه نظارت بر بیو با تصو یالمللنيو ب یعلم يهايهمکار

 

 یفینظارت ک -4 ماده

آن را  يگزارش مربوط به همراه دستاوردها ت،یماه پس از انجام مأمور کیموسسه موظف است حداكثر ظرف مدت  -4-1

 .دیكارگروه ارسال نما رخانهيبه دب

و  يهدف موسسه )راهبرد يو كشورها يداف راهبردبا اه تیتطاب  مأمور يبر مبنا یخارج يهاتیدر كارگروه، مأمور -4-2

 .رديگیقرار م دي( مورد تائيحوزه همکار

و انتقال  ییافزاهم ،ییگراها و ارائه آمارها، امکان همضمن حفظ گزارش یالمللنيبو  یعلم يهايمركز همکار -4-3

 كند. یها را فراهم مموسسه نيما ب اتيتجرب

 ازيكارگروه و در صورت ن يبا حضور اعضا یخارج يهاتیدر كارگروه نظارت بر مأمور انهيالس يهاتیمأمور یروند كل -4-4

 شود.یموسسه ارائه م سیيامنا و ر أتيمربوط به ه يهاهيقرار گرفته و توص ليو تحل هیموسسه، مورد تجز سئير

علوم،  ریآن را به وز جیوده و نتانم يجمع بند انهيها را به صورت سالتیكارگروه موظف است گزارش مأمور سئير -4-5

 .دیارائه نما يو فناور قاتيتحق

 

  -5 ماده



 
 

             
 هیات امناي سومین دوره   

 هاي منطقه گلستاندانشگاه
 

 23/09/95هاي منطقه گلستان مورخ صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دوره سوم هيات امناي دانشگاه
 

  

 دکتر عبدالرضا باقري

 هاي ممیزههاي امنا و هیأتمشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 هاي ممیزههاي امنا و هیأتهیأت 
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 گلستانمنطقه هاي دانشگاهي امنا أتیه بیبه تصو 23/09/1395 خیدر تارتبصره  «5»ماده و  «5»نامه در  نیيآ نیا

 باشد. یقابل اجرا م يو فناور قاتیعلوم، تحق ریوز دیو با تائ دیرس



 
 

             
 هیات امناي سومین دوره   

 هاي منطقه گلستاندانشگاه
 

 23/09/95هاي منطقه گلستان مورخ صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دوره سوم هيات امناي دانشگاه
 

  

 دکتر عبدالرضا باقري

 هاي ممیزههاي امنا و هیأتمشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 هاي ممیزههاي امنا و هیأتهیأت 
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 وضوع مصوبه هفتم(پيوست شماره یك )م
 دانشگاه گلستانبه اساسنامه، برنامه پنجساله و آیين نامه مالي مركز رشد وابسته 


