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١  
  دکتر سعید سمنانیان

  هاي ممیزه هاي امنا و هیاتمشاور وزیر و رئیس مرکز هیات
  مهر مرکز

  هاي ممیزههاي امنا و هیاتهیات
  

  
  ت امنايادوره هیسومین 
  هاي منطقه گلستاندانشگاه

  

  )20/11/93(مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  دستور دوم:
تعیین واحد موظف تدریس اعضاي هیات علمی دانشگاه هاي عضو هیات امنا  منتخب در سمت هاي اجرایـی بنیـاد   

  ملی نخبگان
  مصوبه: 

ز هیات هاي امنـا و    مرک 8/10/93مورخ  185012/15قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره » 20«ماده » ب«به استناد بند 
واحد موظف تدریس اعضاي هیات علمی منتصب به سـمت اجرایـی روسـاي    هیات هاي ممیزه مطرح و پس از بررسـی،  

  واحد  تعیین گردید.  » 5«هاي عضو  هیات امنا،  به میزان پنج استانی بنیاد ملی نخبگان براي اجرا در دانشگاه
  
  

  )20/11/93خ (مصوبه کمیسیون دائمی مور م:چهاردستور 
  تعیین میزان کمکهاي رفاهی اعضاي هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه هاي منطقه گلستان

  مصوبه: 
قانون برنامه پنجم توسعه و در اجراي مفاد دستورالعمل پرداخت کمک هاي رفاهی (پیوست » 20«ماده » ب«به استناد بند 

هیات و پیوست شماره پنج آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمی)، شماره چهار آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی 
به اعضاي  هاي مستقیم و غیر مستقیم مندرج در دستورالعمل یادشده به شرح ذیلامنا با پرداخت کمک هزینه

جه ، مشروط به پیش بینی و تامین اعتبار در بودهیات علمی و اعضاي غیرهیات علمی دانشگاه هاي عضو هیات امنا
  موافقت به عمل آورد.تفصیلی سالیانه دانشگاه هاي عضو هیات امنا، 

  

  

  میزان  عنوان کمک هزینه  ردیف

  میزان تعیین شده بر اساس   کمک هزینه یک وعده غذاي گرم در هر روز کاري  1
  در ضوابط اجرایی هر سال 

2  
مهدکودك به ازاي هر فرزند زیر شش سال (صرفا به یکی از  هزینه کمک

و یا سایر دستگاههاي  عضو هیات امنادانشگاه هاي  وجین شاغل درز
  گیرد.)می اجرایی تعلق

  بر اساس میزان تعیین شده 
  در ضوابط اجرایی هر سال

  بر اساس میزان تعیین شده   اعضاي هیات علمی و غیرهیات علمی کمک هزینه ایاب و ذهاب  3
  در ضوابط اجرایی هر سال
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٢  
  دکتر سعید سمنانیان

  هاي ممیزه هاي امنا و هیاتمشاور وزیر و رئیس مرکز هیات
  مهر مرکز

  هاي ممیزههاي امنا و هیاتهیات
  

  
  ت امنايادوره هیسومین 
  هاي منطقه گلستاندانشگاه

و بازنشستگان  ضاي هیات علمی و غیرهیات علمیتکمیلی اعبیمه حق   4
  پنجاه درصد حق بیمه  تکفل آنانو افراد تحت

پرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضاي هیات علمی و غیرهیات   5
  درصد حق بیمهصد  علمی

  سهم پس انداز اعضاي هیات علمی و غیرهیات علمی رسمی و پیمانی   6

  درصد 10تا سقف 
  اعضاي غیرهیات علمی  حقوق رتبه و پایه

  درصد 10تا سقف 
  حقوق مرتبه و پایه اعضاي هیات علمی 

  در قالب بودجه تفصیلی   و ملی مذهبیویژه هزینه غیرنقدي به مناسبتهاي  کمک  7
     مصوب ساالنه

  

 
  

  )20/11/93(مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  :مهفت دستور
  در شرایط خاص دانشگاه هاي منطقه گلستان روزانه دانشجویانتصویب دریافت شهریه از 

  مصوبه:
با دریافت شهریه هاي امنا، قانون تشکیل هیات» 7«ماده » و«قانون برنامه پنجم توسعه و بند » 20«ماده » ب«به استناد بند 

  از دانشجویان روزانه دانشگاه هاي عضو هیات امنا که داراي شرایط ذیل می باشند، موافقت به عمل آمد.
  
       ،هاي منطقه گلستان مهمان یا منتقل می شوندکارشناسی و کارشناسی ارشد که به دانشگاهمقاطع  روزانه دانشجویان -  1

  ، شهریه پرداخت نمایند.ورودي -  مقطع همان دانشجویان نوبت دومبراساس شهریه می بایست 
  
که براي بار دوم اخذ می نمایند ( به هر دلیلی نظیر  مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت دروسیروزانه انشجویان د -  2

ورودي، شهریه پرداخت  - براساس شهریه دانشجویان نوبت دوم همان مقطع حذف اضطراري یا تک درس و ...) می بایست 
  نمایند.

  
تصویب کمیسیون هـاي  برسنوات مجاز (با  مازاددر نیمسالارشد براي تحصیلمقاطع کارشناسی وکارشناسیروزانه  دانشجویان - 3

  ورودي، شهریه پرداخت نمایند. -می بایست براساس شهریه دانشجویان نوبت دوم همان مقطع  رسیدگی به موارد خاص)
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٣  
  دکتر سعید سمنانیان

  هاي ممیزه هاي امنا و هیاتمشاور وزیر و رئیس مرکز هیات
  مهر مرکز

  هاي ممیزههاي امنا و هیاتهیات
  

  
  ت امنايادوره هیسومین 
  هاي منطقه گلستاندانشگاه

  

  )20/11/93(مصوبه کمیسیون دائمی مورخ  :یازدهم دستور
همایش هاي براي شرکت در  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانهیات علمی تعیین میزان قابل پرداخت به اعضاي 

  بین المللی و فرصت هاي تحقیقاتی کوتاه مدت
   مصوبه:

علوم کشـاورزي و منـابع طبیعـی    درخواست معاونت پژوهشی دانشگاه  ،قانون برنامه پنجم توسعه »20«ماده  »ب«با استناد به بند 
دانشـگاه  داخت به اعضـاي هیـات علمـی    قابل پرمیزان پس از بررسی، مذکور مطرح و مصوب هیات رئیسه دانشگاه گرگان 

المللی خارج کشور و فرصت هـاي تحقیقـاتی   هاي بینشرکت در همایشعلوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان براي 
  به تصویب رسید. ، 1/1/1393براي اجراي از  کوتاه مدت خارج از کشور به شرح ذیل

  

ج از کشور براي ارائه شفاهی یا کتبی مقالـه (مشـروط بـه حضـور     شرکت اعضاي هیات علمی در همایش هاي بین المللی خار – 1
اعضـاي   از محـل گرنـت  میلیـون ریـال    30-60مبلغ عضو هیات علمی در همایش هاي یادشده و ارائه کتبی گزارش مربوطه) 

  پس از تایید شوراي پژوهشی و هیات رئیسه دانشگاه،    هیات علمی
  

از محـل گرنـت    میلیـون ریـال   50-70ي تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور مبلغ  استفاده اعضاي هیات علمی از فرصت ها – 2
  با تایید شوراي پژوهشی و هیات رئیسه دانشگاه.    اعضاي هیات علمی

 


