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 های ممیزه های امنا و هیاترئیس مركز هیات
 مهر مركز

 های ممیزههای امنا و هیاتهیات
 

 

 دوره هیات امناي سومین

 هاي منطقه گلستاندانشگاه

 

 

 

 

 (26/03/94)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  دستور اول:

 گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز يشنهادیپ يبرنامه راهبرد یبررس 

 مصوبه:

منطقهه لستهتان مهور      یدانشگاه ها یامنا اتیه اولمصوبه در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و « 20»ماده « ب»به استناد بند 

 به تصویب رسید. گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز يبرنامه راهبردکلیات ، 18/8/1393

 

 

 

 

 (26/03/94)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  :پنجمدستور 

 آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی در خصوص مرخصی زایمان بانوان  87اصالح ماده 

 مصوبه:  

و   مناءمركز هیأتهای ا 05/02/1394مور   16719/15قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره « 20»ماده « ب»به استناد بند 

به شرح  آیین نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی« 87»هیأت امناء با اصالح ماده هیأتهای ممیزه وزارت متبوع مطرح و 

 موافقت نمود:، در دانشگاه هاي عضو هیات امنا 01/01/1394براي اجرا از تاریخ  ذیل،

ماه و با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار  «9»توانند از مرخصي زایمان هر نوبت حداكثر  بانوان عضو مي -87ماده 

 لردند.

 یابد. ماه افزایش مي «12»شوند، این مدت به  برای بانواني كه در یك زایمان صاحب فرزند دوقسو و یا بیشتر مي -1 تبصره 

رج در ایهن مهاده   دصي زایمان منه های تعیین شده برای مرخ برای بانوان عضو پیماني كه قرارداد آنان قبل از اتمام زمان -2تبصره 

 لردد. های تعیین شده، تمدید مي یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصي پایان مي
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 (26/03/94)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  دستور هشتم:

 دانشگاه هاي عضو هیات امنا  94-95تحصیلی افزایش شهریه دانشجویان نوبت دوم کلیه مقاطع تحصیلی ورودي سال

  مصوبه:

افزایش شهریه  با امنا، یها تایه لیقانون تشک« 7» ماده« و»و بند قانون برنامه پنجم توسعه « 20»ماده « ب»به استناد بند 

دانشگاه هاي عضو هیات امنا به  94-95تحصیلی دانشجویان نوبت دوم )شبانه( کلیه مقاطع تحصیلی ورودي سال

 موافقت لردید.  93-94درصد نسبت به ورودي هاي سال تحصیلی  15میزان 
 
 

 (26/03/94)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  :یازدهم دستور

 مقطع کاردانی  رایگان آموزش مشمول نیم سال تحصیل دانشجویان 5 بر مازاد تحصیلی سنوات شهریه اخذ

   مصوبه:
« 2»در اجرای تبصره قانون تشکیل هیات های امنا، « 7»ماده « و»مه پنجم توسعه و بند قانون برنا« 20»ماده « ب»به استناد بند 

وزارت  24/12/93مور   244759/2آیین نامه آموزشي دوره های كارداني و كارشناسي )پیوسته و ناپیوسته( به شماره « 15»ماده 

به بعد  1393ورودي سال تحصیلی انی مقطع کاردبا اخذ شهریه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان در متبوع، 

نیم سال تحصیلی، مطابق با شهریه دانشجویان نوبت دوم  5بابت سنوات مازاد بر  دانشگاه هاي عضو هیات امنا،

 .موافقت لردید همان ورودي، )شبانه(
 

 (26/03/94)مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  :دوازدهمدستور 

   بابت اخذ مجدد هر درس  مقطع کاردانی رایگان آموزش مشمول دانشجویاناز  شهریه اخذ

   مصوبه:

شهریه از   اخذبا قانون تشکیل هیات های امنا، « 7»ماده « و»قانون برنامه پنجم توسعه و بند « 20»ماده « ب»به استناد بند 

و هیات به بعد دانشگاه هاي عض 1393ورودي سال تحصیلی دانشجویان مشمول آموزش رایگان در مقطع کاردانی 

مطابق با شهریه دانشجویان  و یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای اخذ مجدد آن درس،در صورت حذف  امنا،

 موافقت لردید. همان ورودي، نوبت دوم )شبانه(
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  دستور هفدهم:

یف و اختیارات هیات امنا به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه دانشگاه هاي منطقهه  تفویض اختیار انجام برخی از وظا

 گلستان 

 مصوبه:

مركهز هیهات ههای امنها و      6/4/94مهور    65294/15، بخشنامه شماره قانون برنامه پنجم توسعه «20»ماده  «ب»ه استناد بند ب

با  تفویض اختیار انجام برخی از وظهایف و اختیهارات    هیات امناهیات های ممیزه وزارت عسوم تحقیقات و فناوری مطرح و 

موافقهت بهه عمهل     به شرح پیوست شماره یک، هیات امنا به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه دانشگاههاي عضو هیات امنا 

 آورد و مقرر لردید لزارش سالیانه آن به هیات امنا ارائه لردد.
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 موضوع مصوبه هفدهم –پیوست شماره یک 

 تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیات امنا 

 هاي عضو هیات امناي منطقه گلستان نشگاهبه کمیسیون دائمی و هیات رئیسه دا

 

 اختیارات تفویض شده به هیات رئیسه: -الف 

بررسي درخواست تمدید شش ماه اول ماموریت آموزشي مازاد بر چهار سال اعضای هیات عسمي بر اساس لزارش پیشرفت  .1

 تحصیسي ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو. 

مازاد بر ماموریت آموزشي حداكثر تا سقف یك سال  عسمي برای مدتحقوق اعضای هیات مرخصي بدون واستبررسي درخ .2

 بر اساس لزارش پیشرفت تحصیسي ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو.

ت آموزشي حداكثر تا سقف یك سال مازاد بر ماموری عسمي برای مدتغیرهیاتحقوق اعضایمرخصي بدون بررسي درخواست .3

 عضو. تحصیلبر اساس لزارش پیشرفت تحصیسي ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل 

آزمایشي تا سقف عسمي رسميبررسي درخواست مرخصي بدون حقوق )غیرماموریت آموزشي( اعضای هیات عسمي و غیرهیات .4

 سال. سه

عسمي، منوط به ارائه فرم شناسنامه ششم اعضای هیاتآزمایشي برای سالدمت رسميخدمت پیماني و یا ختمدید مدت  .5

 عضو جهت تمدید.عسمي قبل از پایان سال پنجم و تقاضای 

انتصاب اعضای هیات عسمي پیماني به سمت های مدیریتي ستاره دار مندرج در تشکیالت تفصیسي مصوب هیات امنا  .6

ه خدمت. )انتصاب اعضای هیات عسمي پیماني مشروط  و مشمولین طرح سربازی مشروط به داشتن حداقل سه سال سابق

 امکان پذیر نمي باشد.( 

تعیین كتر واحد موظف سمتهای مدیریتي ستاره دار مندرج در تشکیالت تفصیسي مصوب هیات امنا با رعایت ضوابط مقرر  .7

 در آیین نامه استخدامي اعضای هیات عسمي.

 مطالعاتي مصوب وزارت.استفاده از فرصتهاینامهآییندرچارچوبآزمایشي عسمي رسميهیاتاعضایمطالعاتي به اعطای فرصت .8
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تبدیل وضعیت اعضای غیرهیات عسمي پیماني به رسمي آزمایشي و اعضای غیرهیات عسمي رسمي آزمایشي به رسمي قطعي  .9

 یرهیات عسمي حتب مورد.آیین نامه استخدامي اعضای غ« 11»و « 10»با رعایت ضوابط مندرج در مواد 

اعمال افزایش ضریب سالیانه حقوق اعضای هیات عسمي و اعضای غیرهیات عسمي براساس ضرایب تعیین شده از سوی  .10

 هیات محترم وزیران

تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رئیس موسته  با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه مالي و معامالتي )ارائه لزارش  .11

 اعتبارات خارج از شمول به هیات امنا الزامي است(. عمسکرد

-فروش لوازم متتعمل و اسقاطي و واریز درآمد حاصل از آن به حتاب درآمدهای اختصاصي موسته با رعایت مفاد آیین .12

 نامه مالي و معامالتي.

 و مقررات مربوطه.فروش خودروهای فرسوده و اسقاطي با رعایت مفاد آیین نامه مالي و معامالتي و سایر ضوابط  .13

 

 اختیارات تفویض شده به کمیسیون دائمی هیات امنا -ب 

 بررسي درخواست تمدید شش ماه دوم ماموریت آموزشي مازاد بر چهار سال اعضای هیات عسمي.  .1

بررسي درخواست مرخصي بدون حقوق مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال اعضای هیات عسمي  رسمي قطعي با رعایت  .2

 ر در آیین نامه استخدامي اعضای هیات عسمي.ضوابط مقر

 تمدید مدت خدمت پیماني و یا خدمت رسمي آزمایشي برای سال هفتم اعضای هیات عسمي.  .3

تعویق بازنشتتگي اعضای هیات عسمي در مرتبه دانشیاری و استادی با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامي اعضای  .4

 هیات عسمي.

د اعضای هیات عسمي جانباز و دارای بیماریهای خاص با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامي بازنشتتگي پیش از موع .5

 اعضای هیات عسمي.

 اعطای مجوز خرید خودرو با رعایت مفاد آیین نامه مالي و معامالتي و ضوابط و مقررات مربوطه. .6

ای، جهت تکمیل    های سرمایهاب تمسك دارایياختصاصي به حتای و درآمدهایجابجایي مانده سنواتي اعتبارات هزینه .7

 % پیشرفت فیزیکي )درج اصالحهات مهوضهوع ایهن بند در بهودجهه تفصیسي/ اصالحیه بهودجهه75های دارای حداقل  پروژه

 باشد(. تفصیسي مصهوب هیهات امنها الههزامههي مي


