
  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

١  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:

 دانشگاه فردوسی مشهد .1

 دانشگاه نیشابور .2

 دانشگاه تربت حیدریه .3

 دانشگاه صنعتی قوچان .4

 مجتمع آموزش عالی گناباد .5

 مجتمع آموزش عالی تربت جام .6

  مرکز آموزش عالی کاشمر .7
  

  13ساعت پایان جلسه:   9ساعت شروع جلسه: 

  محل تشکیل جلسه: 

  دانشگاه تربت حیدریه -شهرستان تربت حیدریه
  تربت حیدریهدانشگاه مؤسسه برگزارکننده: 

  

  اسامی اعضاي حقوقی و حقیقی:

 رئیس کمیسیون دایمی هیات امنا -آقاي دکتر مجتبی شریعتی نیاسر .1

ه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دایمی هیات امنارئیس  -آقاي دکتر محمد کافی .2  دانشگا

 هاي ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري هاي امنا و هیات مرکز هیاتمعاون  -آقاي سعید رضایی .3

برنامه هاي توسعه و آینده مرکز آموزش و پژوهش رئیس -آقاي احمد نجاري مقدم .4 ري سازمان مدیریت و   ریزي استان خراسان رضوي نگ

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسی مشهد -آقاي دکتر احمدرضا بهرامی .5

ه نیشابور -آقاي دکتر حسن صادقی سمرجانی .6  رئیس دانشگا

 حیدریه  رئیس دانشگاه تربت -آقاي دکتر محمدحسن فتحی نسري .7

 رئیس دانشگاه صنعتی قوچان -آقاي دکتر علی اصغر بهشتی .8

 آموزش عالی گنابادرئیس مجتمع  -آقاي دکتر حسین نجاري .9

 رئیس مجتمع آموزش عالی تربت جام -ديزآقاي دکتر کمال قاسمی ب .10

 رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر -آقاي دکتر هادي معماریان خلیل آباد .11

 عضو حقیقی کمیسیون دایمی هیات امنا -پور  آقاي دکتر مجتبی طهمورث .1

 عضو حقیقی کمیسیون دایمی هیات امنا -آقاي دکتر امیر فتوت .12

 رئیس دبیرخانه هیات امناي دانشگاه فردوسی مشهدعضو حقیقی کمیسیون دایمی و  -آقاي دکتر فرشید حمیدي .13

  کارشناس مسئول دبیرخانه هیات امناي دانشگاه فردوسی مشهد -آقاي محمداسحاق شریفی .14

  سایر مدعوین: 

 فردوسی مشهدآفاق کاوشگران حسابرس دانشگاه و خدمات مدیریت موسسه حسابرسی  مدیر عامل .1

 موسسه حسابرسی ارکان سیستم حسابرس سایر موسسات عضو هیات امنا مدیر عامل .2

  مدیران مالی موسسات عضو هیات امنا .3
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٢  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  

  موسسات عضو هیات امنا نامه مالی و معامالتی آیین 42اصالح بند الف ماده  -دستور اول

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

هاي توسعه کشور و بند  دایمی برنامهقانون احکام » 1«به استناد ماده 

ها و موسسات  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده » ط«

» 42«ماده » الف«آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنا با اصالح بند 

یین به شرح زیر موافقت  نامه مالی و معامالتی موسسات عضو هیات امنا آ

  نمود.

ریال » 000/000/328«معامالت جزئی، معامالتی است که مبلغ آن از  -الف

  بیشتر نشود.

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1

    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

  موسسات عضو هیات امنا نامه استخدامی اعضاي هیات علمی اصالح دو مورد ازآیین -دستور دوم

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

هاي توسعه کشور و بند  قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده 

ها و موسسات  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده » ن«

و » 1«ماده » 34«آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنا با اصالح بند 

یین» 114«تبصره ماده  نامه استخدامی اعضاي هیات علمی موسسات  آ

امنا به شرح زیر موافقت نمود.   عضو هیات 

  

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  متن پیشنهادي  متن موجود

گردد که  به وضعیتی اطالق می -رکود علمی -1ماده  -1-34

نامه، در سه سال  مقررات این آیینعضو شاغل براساس ضوابط و 

  پایه استحقاقی را نداشته باشد.   سهمتوالی شرایط الزم براي کسب 

گردد که  به وضعیتی اطالق می -رکود علمی -1ماده  -1-34

نامه، در سه سال  عضو شاغل براساس ضوابط و مقررات این آیین

  باشد.  پایه استحقاقی را نداشته  یکمتوالی شرایط الزم براي کسب 

تواند از اعضاء پیمانی که حداقل  موسسه می -114تبصره ماده 

سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در واحد سازمانی  3داراي 

باشند، صرفاً با موافقت هیات رئیسه موسسه جهت  مربوطه می

دار مصوب مندرج در سازمان  هاي سازمانی ستاره تصدي پست

استفاده نماید. انتصاب  مدیریتی،براي یک دوره تفصیلی موسسه، 

 .باشد پذیر نمی مشمولین طرح سربازي و یا سایر عناوین امکان

تواند از اعضاء پیمانی که حداقل  موسسه می -114تبصره ماده 

سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در واحد سازمانی  3داراي 

باشند، صرفاً با موافقت هیات رئیسه موسسه جهت  مربوطه می

دار مصوب مندرج در سازمان  هاي سازمانی ستاره ي پستتصد

استفاده نماید. انتصاب مشمولین طرح سربازي و یا سایر تفصیلی 

  باشد. پذیر نمی عناوین امکان
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٣  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  موسسات عضو هیات امنا نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمی اصالح موادي از آیین - سومدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

هاي توسعه کشور، هیات  قانون احکام دایمی برنامه» 1«استناد ماده به 

یین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمی  امنا با اصالح موادي از آ

امنا به شرح زیر از تاریخ مربوط موافقت نمود.   موسسات عضو هیات 

  

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

  

  متن پیشنهادي  متن موجود

التفاوت  نامه از مابه عضو ایثارگر مشمول این آیین -21ماده  5تبصره 

قانون مدیریت » 68«ماده » 2«ریالی مزایاي ایثارگري مندرج در بند  مبلغ

هاي ایثارگري موضوع این بند  خدمات کشوري نسبت به مبلغ ریالی پایه

  شود. برخوردار می

  

التفاوت  نامه از مابه عضو ایثارگر مشمول این آیین -21ماده  5تبصره 

قانون مدیریت » 68«ه ماد» 2«مبلغ ریالی مزایاي ایثارگري مندرج در بند 

هاي ایثارگري موضوع این بند  خدمات کشوري نسبت به مبلغ ریالی پایه

  شود. برخوردار می العاده ایثارگري تحت عنوان فوق

درصد  50فرزندان شهدا از مزایاي ایثارگري جانباز  -21ماده  6تبصره 

  شوند. این ماده برخوردار می» 5«التفاوت مندرج در تبصره  و مابه

درصد  50فرزندان شهدا از مزایاي ایثارگري جانباز  -21ماده  6تبصره 

العاده  تحت عنوان فوقاین ماده » 5«التفاوت مندرج در تبصره  و مابه

  شوند. برخوردار می ایثارگري

عضو شهید، مفقوداالثر، جانباز، آزاده و فرزند  -21ماده  -9تبصره 

باالتر برخوردار می شوند. شهید از حقوق و مزایاي یک مقطع تحصیلی 

این گونه افراد چنانچه داراي مدرك تحصیلی دکتري تخصصی یا سطح 

شوند. حقوق و  چهار حوزه باشند از حقوق و مزایاي یک رتبه برخوردار می

ثارگر داراي مدرك تحصیلی دکتري تخصصی یا سطح یمزایاي اعضاي ا

براساس مفاد  چهار حوزه مشمول این تبصره در صورت احراز رتبه یک،

  شود. نامه تعیین می این آیین» 19ماده  5تبصره «

عضو شهید، مفقوداالثر، جانباز، آزاده، فرزند  -21ماده  -9تبصره 

قل شش ماه شهید  با حدا از حقوق و  جبهه)حضور داوطلبانه در و رزمنده (

مزایاي یک مقطع تحصیلی باالتر برخوردار می شوند. این گونه افراد 

راي مدرك تحصیلی دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه باشند چنانچه دا

شوند. حقوق و مزایاي اعضاي  از حقوق و مزایاي یک رتبه برخوردار می

ثارگر داراي مدرك تحصیلی دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه یا

 5تبصره «مشمول این تبصره در صورت احراز رتبه یک، براساس مفاد 

  شود. ن مینامه تعیی این آیین» 19ماده 

تغییر تقویم اداري موسسه صرفا براي مرخصی  -55ماده  4تبصره 

اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال «استحقاقی موضوع این ماده از 

  شود. تعیین می» بعد

مغایر سیاست دانشگاه مبنی بر کاهش میزان  -1(دالیل توجیهی: حذف 

تعهدي (بستن مغایرت سیستم حسابداري  -2ذخیره مرخصی کارکنان 

ها در  حسابها در پایان فروردین) با سیستم حضور و غیاب(بستن مرخصی

بر بودن تغییر سیستم حضور و غیاب از سال  هزینه -3پایان شهریور) 

  شمسی به سال تحصیلی)

مبناي تعیین حقوق بازنشستگی عضو میانگین کلیه حقوق و  -75ماده 

بازنشستگی (حقوق رتبه و پایه، هاي مستمر مشمول کسور  العاده فوق

العاده سختی کار،  العاده ویژه، فوق العاده جذب، فوق العاده شغل، فوق فوق

العاده اشعه، و تفاوت تطبیق موضوع  العاده مشاغل مدیریتی، فوق فوق

سال منتهی به پایان  2نامه) در  این آیین» 26و ماده  20ماده  5تبصره «

  سال بازنشستگی است. خدمت وي با اعمال ضریب حقوقی

مبناي تعیین حقوق بازنشستگی عضو میانگین کلیه حقوق و  -75ماده 

هاي مستمر مشمول کسور بازنشستگی (حقوق رتبه و پایه،  العاده فوق

العاده سختی کار،  العاده ویژه، فوق العاده جذب، فوق العاده شغل، فوق فوق

العاده نوبت کاري،  فوقالعاده اشعه،  العاده مشاغل مدیریتی، فوق فوق

تفاوت تطبیق   و »21ماده  6و  5هاي  تبصره«العاده ایثارگري موضوع  فوق

سال منتهی  2نامه) در  این آیین» 26و ماده  20ماده  5تبصره «موضوع 

  به پایان خدمت وي با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی است.
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٤  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  

دار مصوب  هاي سازمانی ستاره پیمانی به سمتعضو هیات علمی  هفتانتصاب  -چهارمدستور 

  هاي صنعتی قوچان، تربت حیدریه و مرکز آموزش عالی کاشمر دانشگاه

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

، بند کشورهاي توسعه  برنامه دایمیقانون احکام » 1«به استناد ماده 

ها و  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده » ن«

 »114« ماده تبصره اجراي در و  آموزش عالی و پژوهشیموسسات 

 هفت انتصاب هیات امنا با علمی، تاهی اعضاي استخدامی نامه آیین

قوچان، تربت حیدریه  هاي صنعتی دانشگاه پیمانی علمی عضو هیات

 مصوب دار ستاره سازمانی هاي و مرکز آموزش عالی کاشمر به سمت

و تخصیص موسسات مذکور به شرح زیر  مان تفصیلیساز در مندرج

ارمالی مورد نیاز در سقف آنان العاده مدیریت به  فوق منوط به تامین ب

  .نموداعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت 

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردیدمتن  -4

.........................................................................  

.........................................................................  

  

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی

موسسه 

  محل خدمت

تاریخ 

استخدام 

 پیمانی

مرتبه 

 علمی
 سمت سازمانی 

تاریخ 

 انتصاب
  توضیحات

1 
مهدي نیکنام 

 شاهرك

صنعتی 

 قوچان
7/9/97  استادیار 

مدیریت امور پژوهشی و 

 فناوري
10/2/98  

نداشتن عضو 

هیات علمی 

رسمی واجد 

  شرایط

2 
احمدرضا منتظر 

 القائم

صنعتی 

 قوچان
10/11/97  استادیار 

رئیس گروه امور فناوري 

 اطالعات و ارتباطات
10/2/98  

 مجید کاظمی 3
صنعتی 

 قوچان
10/5/97  استادیار 

رئیس کتابخانه مرکزي و 

 مرکز اطالع رسانی
21/3/98  

4  
اسماعیل 

  محبوبی مقدم

صنعتی 

  قوچان
  استادیار  6/10/96

آموزشی  هاي مدیر گروه

  برق و مخابرات مهندسی
18/4/98  

  22/2/98  پشتیبانیمدیر اداري و   استادیار  22/2/97  کاشمر  میثم مجیدي  5

  پدرام حصاري  6
تربت 

  حیدریه
  استادیار  9/12/96

هاي  رئیس اداره طرح

  عمرانی
1/6/98  

  محبوبه ناصري  7
تربت 

  حیدریه
  استادیار  30/3/97

رئیس گروه نظارت و 

  ارزیابی
1/6/98  
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٥  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  دانشگاه فردوسی مشهدتعیین شهریه دانشجویان نوبت دوم داراي مقام اول تا سوم ورزشی در  -دستور پنجم

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

» و«هاي توسعه کشور و بند  قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده 

ها و موسسات آموزش  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده 

عالی و پژوهشی، هیات امنا شهریه دانشجویان نوبت دوم دانشگاه 

اي ورزشی  المپیادها و مسابقات کشوري و منطقهفردوسی مشهد که در 

هاي اول تا سوم را کسب نمایند، به شرح زیر  ها، مقام دانشجویی دانشگاه

  تعیین نمود.

  عنوان مسابقات  ردیف
مقام 

  قهرمانی

زان اخذ شهریه  می

  براساس شهریه 

  نوبت دوم

1  
المپیادها و مسابقات کشوري 

  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

  0  اول

  %30  دوم

  %50  سوم

2  
  اي مسابقات منطقه

  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

  %50  اول

  %65  دوم

  %75  سوم

ل فوق، مشمول جوایز نقدي نمی .1 از جدو  شوند. دانشجویان برخوردار 

قهرمانی و حداکثر  .2 از اخذ مدال  ل فوق، در اولین نیمسال تحصیلی بعد  شهریه جدو

 خواهد شد. سال اعمال نیم 3براي 

اي و دو نوبت در المپیادها و مسابقات کشوري  حداکثر یک نوبت در مسابقات منطقه .3

ل است. اعما بل   قا

    باالترین مقام دانشجو در هر نوبت مالك تعیین شهریه خواهد بود. .4

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    عیناً تصویب گردید.متن پیشنهادي  -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

تقویم تحصیلیاخذ مجدد وجه دروس  -ششمدستور    دانشگاه نیشابور معرفی به استاد در بازه زمانی خارج از 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

یمی برنامه» 1«به استناد ماده  » و«هاي توسعه کشور، بند  قانون احکام دا

ها و موسسات آموزش  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده 

یین »8«ماده  عالی و پژوهشی، هاي کاردانی و  نامه آموزشی دوره آ

 مصوب مورخ کارشناسی (ارائه دروس به صورت معرفی به استاد)

اینکه دروس  ریزي آموزشی شوراي عالی برنامه 16/12/96 و با عنایت به 

به دلیل  یردد و گاهگ معرفی به استاد در قالب امتحان انفرادي برگزار می

شود،  تقویم تحصیلی خارج می تعلل دانشجو از بازه زمانی تعیین شده در

براساس شهریه نوبت دوم سال مجدد وجه دروس  با اخذ هیات امنا

در قبال عدم شرکت در امتحان و کسب نمره قبولی تا تحصیلی مربوط 

 .آوردزمان مقرر، موافقت به عمل 

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    پیشنهادي عیناً تصویب گردید.متن  -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٦  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

به صورت نوبت  دانشگاه فردوسی مشهد بهدانشجویان روزانه مهمان و انتقالی پذیرش  -هفتمدستور 

  دوم و اخذ شهریه از آنان براساس شهریه دانشجویان نوبت دوم

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده  ماده » و«بند  ،هاي توسعه کشور قانون 

ها و موسسات آموزش عالی و  دانشگاه هاي امناي قانون تشکیل هیات» 7«

نتقال آیین» 17«در اجراي ماده ، پژوهشی دانشجویان موضوع  ینامه مهمان و ا

و با توجه به  سازمان امور دانشجویان 20/3/92مورخ  88441/3/41 بخشنامه

انتقالی به دانشگاه فردوسی مشهد به صورت مازاد بر  اینکه دانشجویان مهمان و 

شوند و وزارت متبوع براي  یگان در این دانشگاه پذیرش میسهمیه آموزش را

اي براي دانشگاه در نظر نگرفته و دانشگاه از پذیرش آنان منفعت  آنان بودجه

انتقالی پذیرش نماید، هیات امنا با  خاصی را کسب نمی به دانشجویان مهمان و 

اس براسبه صورت نوبت دوم و اخذ شهریه از آنان دانشگاه فردوسی مشهد 

  نوبت دوم موافقت نمود.شهریه دانشجویان 

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

هاي قابل پرداخت به اعضاي هیات علمی موسسات عضو هیات امنا  افزایش سقف هزینه -دستور هشتم

  مجامع معتبر خارج از کشوربراي شرکت در 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده  ، به منظور تامین هاي توسعه کشور قانون 

هاي شرکت اعضاي هیات علمی موسسات عضو هیات امنا در  بخشی از هزینه

هیات  مجامع علمی معتبر خارج از کشور براي ارائه مقاله (مشروط به حضور عضو

علمی در مجامع یادشده و ارائه گزارش مربوط)، هیات امنا به موسسات عضو 

اجازه می ابتداي سال  هیات امنا  یون ریال براي  60تا سقف مبلغ  1398دهد از  میل

میلیون ریال براي کشورهاي دور شامل  120کشورهاي نزدیک و تا سقف مبلغ 

و برگشت و هزینه اسکان با ارائه ها از قبیل حق ثبت نام، بلیط رفت  کلیه هزینه

هر یک از موسسات عضو هیات امنا  اسناد مثبته از محل اعتبار پژوهش و فناوري

لیانه و با رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی  اعتبارات تخصیصی سا در سقف 

  باشد: ذیربط پرداخت نمایند. کشورهاي نزدیک و دور بر طبق جدول زیر می

  کشورهاي نزدیک
کشورهاي 

  ردو

پاکستان، افغانستان، هندوستان، ازبکستان، تاجیکستان، 

ترکمنستان، قیرقیزستان، قزاقستان، روسیه، جمهوري 

بنان، اردن،  آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، سوریه، ل

  عراق، کویت، قطر، بحرین، عربستان، امارات، عمان، یمن

  سایر کشورها

مصوبه پانزدهم صورتجلسه نشست مورخ ضمنا از تاریخ اجراي این مصوبه، 

  شود. هیات امنا لغو می 17/5/96

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٧  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  احداث مدارس و مجتمع آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد -دستور نهم

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

یمی برنامه» 1«به استناد ماده  هاي توسعه کشور و با توجه  قانون احکام دا

مصوبه هشتم اولین نشست از دوره دوم هیات امناي مورخ » 3«به بند 

دهد تا در جهت  ، هیات امنا به دانشگاه فردوسی مشهد اجازه می23/5/74

اجرایی شدن بند مذکور جهت احداث مدارس و مجتمع آموزشی در اراضی 

یه 2داکثر تا پردیس دانشگاه ح ها و یا موسسات  گذاري بانک هکتار با سرما

ید. اعتباري و یا بخش خصوصی قرارداد مشارکت   منعقد نما

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :گردیدمتن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب  -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

  دانشگاه فردوسی مشهدتغییرات ساختاري در  -دهمدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

هاي توسعه کشور و بند  قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده 

ها و موسسات  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده » ب«

دانشگاه تغییرات ساختاري در  آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنا با

منوط به تأمین بارمالی در سقف اعتبارات تخصیصی فردوسی مشهد 

  .ودسالیانه به شرح زیر موافقت نم

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  پیشنهادي وضعیت  مصوب فعلیوضعیت   ردیف

اسالم و زبانشناسی گروه آموزشی زبان  1   گروه آموزشی زبانشناسی  هاي پیش از 

  گروه آموزشی علوم دامی  گروه آموزشی دامپروري  2

  گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی  غذاییگروه آموزشی صنایع   3

  گروه آموزشی علوم خاك  شناسی گروه آموزشی خاك  4

  گروه آموزشی متالورژي و مواد  گري گروه آموزشی مواد ریخته  5

  گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث  گروه آموزشی قرآن و حدیث و متون عربی  6

اسالمی  7 اسالمی گروه آموزشی تاریخ و  گروه آموزشی فرهنگ    تمدن ملل 

  گروه آموزشی ادیان و عرفان تطبیقی  گروه آموزشی مبانی تشیع و ادیان مذاهب  8

  گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان  گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی، تغذیه و اصالح نژاد  9

  گروه آموزشی ریاضی  10
  گروه آموزشی ریاضی محض

  گروه آموزشی ریاضی کاربردي

  گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی  گروه آموزشی علوم ورزشی  11

12  
مرتع و -هاي آموزشی منابع طبیعی و محیط زیست گروه

  آبخیزداري

  محیط زیست گروه آموزشی 

  مرتع و آبخیزداريگروه آموزشی 
 

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٨  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

پژوهشی هیات امنا در خصوص گروه  16/11/95اصالح مصوبه سیزدهم از نشست مورخ  -دستور یازدهم

  فقه و حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

یمی برنامه» 1«به استناد ماده  اصالح با هاي توسعه کشور،  قانون احکام دا

هیات امنا به شرح زیر  16/11/95مصوبه سیزدهم از نشست مورخ 

  .به عمل آمدموافقت 

در پژوهشکده  "حقوق اسالمیگروه پژوهشی فقه و "ایجاد هیات امنا با 

هاي سازمانی  در سقف پستدانشگاه فردوسی مشهد  مطالعات اسالمی

با  و ، تامین بارمالی مورد نیاز در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانهمصوب

  نمود.موافقت رعایت ضوابط و مقررات مربوط 

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    گردید.حذف و به جلسه بعد موکول  -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

  دانشگاه صنعتی قوچانتغییرات ساختاري در  -دوازدهمدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

هاي توسعه کشور و بند  قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده 

ها و موسسات  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده » ب«

دانشگاه  تغییرات ساختاري دربا هیات امنا  ،آموزش عالی و پژوهشی

منوط به تامین بارمالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه صنعتی قوچان 

  به شرح زیر موافقت نمود.

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

  

  وضعیت پیشنهادي  وضعیت فعلی  ردیف

مور ب یروابط عموم است،یر دفتر  1   الملل نیو ا
  عمومی روابط و ریاست دفتر

مور ري گروه ا   المللی بین هاي همکا

ره  2   مدیریت حراست  حراست ادا

رتباط و کارآفرینی گروه  3 رتباط و کارآفرینی گروه  صنعت با ا   جامعه با ا

  رسانی اطالع مرکز و انتشارات مرکزي، کتابخانه  یو مرکز اطالع رسان يمرکز کتابخانه  4

عاونت  5 عاونت  یو فرهنگ ییدانشجو م   دانشجویی و اجتماعی فرهنگی، م

6  
رحقوق گروه ردادها وپاسخگو ،یامو   اتیبه شکا ییقرا

  حوزه معاونت اداري، مالی و مدیریت منابعدر 
مورحقوقی، مدیریت ردادها ا   شکایات به وپاسخگویی قرا

ه ریاست دانشگاه   در حوز

7  -  

زمایشگاه خدمات ایجاد مرکز   ها کارگاه و ها آ
معاونت آموزشیدر حو زیر : با پستپژوهشی  و زه  زمانی   هاي سا

  رئیس-*

  کارشناس مسئول -

  کارشناس -

  کارشناس -

  کارشناس -

  کارشناس -

هیات علمی و  1(شاغلین موجود:   رمند) 5عضو    کا
 



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٩  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

 تغییرات ساختاري در دانشگاه تربت حیدریه  -سیزدهمدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

ماده » ب«کشور و بند  توسعه هاي برنامه دایمی احکام قانون »1« ماده استناد به

ها و موسسات آموزش عالی و  دانشگاههاي امناي  قانون تشکیل هیات» 7«

پژوهشی، هیات امنا با تغییرات ساختاري در دانشگاه تربت حیدریه منوط به تامین 

لیانه به شرح زیر موافقت نمود. اعتبارات تخصیصی سا   بارمالی در سقف 

به " اداره امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات"اصالح عنوان  .1

نتقال آن از " قراردادها و پاسخگویی به شکایاتمدیریت امور حقوقی،  و ا

 حوزه معاونت اداري و مالی به حوزه ریاست دانشگاه

ایجاد ردیف بودجه به با توجه تصویب سازمان تفصیلی پژوهشکده زعفران  .2

براي  115510به شماره دستگاه  1398مستقل در قانون بودجه سال 

  پیوست شماره یکبه شرح  مذکور پژوهشکده

  جه مذاکراتنتی
    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

    :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

  

  دانشگاه نیشابوردر تغییرات ساختاري  -دستور چهاردهم

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

هاي توسعه کشور و بند   قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده 

ها و موسسات  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده » ب«

ه نیشابور  آموزش عالی و پژوهشی، هیات امنا با تغییرات ساختاري دانشگا

منوط به تامین بارمالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه به شرح زیر 

  موافقت نمود. 

 8743/95/3(براساس نامه "مدیریت حراست"به  "اداره حراست"عنوان  اصالح .1

 مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) 17/12/95مورخ 

انگلیسی"اصالح عنوان گروه آموزشی  .2  "انگلیسی نزبا"به  "زبان و ادبیات 

 "فیزیک و نجوم"به  "فیزیک"اصالح عنوان گروه آموزشی  .3

زیست شناسی و زمین "به  "زیست شناسی"اصالح عنوان گروه آموزشی  .4

 "شناسی

 "مهندسی صنایع و نساجی"به  "مهندسی صنایع"اصالح عنوان گروه آموزشی  .5

 "شناسی تاریخ و باستان"به  "شناسی باستان"اصالح عنوان گروه آموزشی  .6

 ایجاد گروه آموزشی عکاسی در دانشکده هنر .7

دانشکده ادبیات و علوم ایجاد گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در  .8

 انسانی

در حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی با  ها ها و کارگاه ایجاد مدیریت آزمایشگاه .9

 پست کارشناس آزمایشگاه و کارگاه 2هاي سازمانی: **مدیر و  پست

هاي  ایجاد مدیریت آینده پژوهی و ایده پروري در حوزه ریاست دانشگاه با پست .10

  کارشناس آینده پژوهی و ایده پروريپست  2سازمانی: **مدیر و 

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  مقطع  عنوان رشته
تعداد 

  اساتید

تعداد 

  دانشجو

  0  1 کارشناسی  نساجی

  17  2 کارشناسی  عکاسی

ریخ   7  1 کارشناسی ارشد  تا

  25  3 کارشناسی  علوم ورزشی

  0  1  کارشناسی  زمین شناسی
  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

١٠  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  تغییرات ساختاري در مجتمع آموزشی عالی گناباد -پانزدهمدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

هاي توسعه کشور و بند  قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده 

ها و موسسات  دانشگاههاي امناي  قانون تشکیل هیات» 7«ماده » ب«

، هیات امنا با تغییرات ساختاري در مجتمع آموزش عالی و پژوهشی

آموزش عالی گناباد منوط به تأمین بارمالی در سقف اعتبارات تخصیصی 

  سالیانه به شرح زیر موافقت نمود.
داره امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به "اصالح عنوان  .1 ا

قی، قراردادها و پاسخگویی به امور حقومدیریت "به  "شکایات

و انتقال آن از حوزه معاونت اداري و مالی به حوزه ریاست  "شکایات

 مجتمع 

داره حراست"اصالح عنوان  .2  "مدیریت حراست"به  "ا

ایجاد مرکز خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی در حوزه معاونت آموزشی  .3

 "کارشناس"و  "* رئیس مرکز"با دو پست سازمانی تحت عنوان 

در دانشکده فنی و  "مهندسی شیمی و مواد"ایجاد گروه آموزشی  .4

 مهندسی 

   "مدیریت و حقوق"ایجاد گروه آموزشی  .5

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  
نام گروه 

  آموزشی
  ها رشته

هیات 

  علمی
  دانشجویان

مهندسی 

شیمی و 

  مواد

مهندسی 

  شیمی
3  130  

مهندسی 

-مواد

  سرامیک

4  120  

مدیریت 

  و حقوق

مدیریت 

  صنعتی
2  140  

مدیریت 

  بازرگانی
2  125  

  130  3  حقوق
  

  

  

  تغییرات ساختاري در مجتمع آموزش عالی تربت جام  – شانزدهمدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

» ب«هاي توسعه کشور، بند  قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده 

ها و موسسات آموزش  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده 

تغییرات ساختاري در مجتمع آموزش عالی هیات امنا با ، عالی و پژوهشی

به  تربت جام منوط به تامین بارمالی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه

 .شرح زیر موافقت نمود

 "مجتمع آموزش عالی کشاورزي و دامپروري تربت جام"تغییر عنوان  .1

هاي  با توجه به اخذ مجوز رشته "مجتمع آموزش عالی تربت جام"به 

 ها. علوم پایه و جذب دانشجو در این رشتهفنی و مهندسی و 

یینبراساس ((عرضه محور) " پژوهشی خربزه گروه"ایجاد  .2 نامه نحوه  آ

 7/11/97تاسیس واحدهاي پژوهشی در دانشگاه مصوب جلسه 

ریزي آموزش عالی موضوع بخشنامه شماره  شوراي گسترش و برنامه

علوم، معاونت پژوهش و فناوري وزارت  19/1/98مورخ  5352

  اوري)تحقیقات و فن

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

١١  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  تغییرات ساختاري در مرکز آموزش عالی کاشمر -هفدهمدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

توسعه کشور، بند  هاي دایمی برنامهقانون احکام » 1«به استناد ماده 

ها و  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده » ب«

هیات امنا با تغییرات ساختار در ، موسسات آموزش عالی و پژوهشی

ارمالی در سقف اعتبارات  مرکز آموزش عالی کاشمر منوط به تامین ب

  تخصیصی سالیانه به شرح زیر موافقت نمود.

(با  "مرکز نوآوري و شتابدهی ترشیز"تصویب سازمان تفصیلی  .1

نامه ایجاد مرکز  س آیینس آن براساتوجه به اخذ مجوز تاسی

 13/9/95مورخ  199655/11نوآوري موضوع بخشنامه شماره 

 پیوست شماره دوبه شرح  )وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

براساس (محور)  (تقاضا "گروه پژوهشی انگور و خشکبار"ایجاد  .2

ها مصوب  نامه نحوه تاسیس واحدهاي پژوهشی در دانشگاه یینآ

ریزي آموزش عالی موضوع  شوراي گسترش و برنامه 7/11/97

معاونت پژوهش و فناوري  19/1/98مورخ  5352بخشنامه شماره 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري)

  : گروه پژوهشی انگور و خشکبارایجاد  دالیل توجیهی

  در استان خراسان بودن منطقه ترشیز قطب تولید انگور و کشمش

  ؛رضوي

  منطقه ترشیز به کارکشاورزي (انگور و درصد  90بیش از اشتغال

 خشکبار)؛

  عدم وجود مراکز علمی تحقیقاتی در جهت ارتباط موثر با فعاالن

زه بازار، بسته این حوزه در مسیر بهره بندي و  وري آب، بهبود اندا

صادرات، و در راستاي ممانعت از خام فروشی و پایداري اقتصادي و 

 ؛اجتماعی منطقهمتعاقباً پایداري 

  وجود اعضاء هیات علمی مرتبط با واحد پژوهشی مذکور در منطقه و

نشگاهی نیز پتانسیل سایر نهادهاي علمی شهرستان کاشمر (جهاد دا

  و مرکز تحقیقات کشاورزي).

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    تصویب گردید.متن پیشنهادي عیناً  -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  
  
  
  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

١٢  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  العاده بدي آب و هوا براي اعضاي غیرهیات علمی موسسات عضو هیات امنا  برقراري فوق -هجدهمدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

» ي«هاي توسعه کشور، بند  قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده 

ها و موسسات آموزش  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده 

هـ 56165/ت24385نامه شماره  عالی و پژوهشی و در اجراي تصویب

العاده بدي آب و  ، هیات امنا با برقراري فوقهیات وزیران 1/3/98مورخ 

امنا به میزان   8هوا براي اعضاي غیرهیات علمی موسسات عضو هیات 

یه از ابتداي سال  منوط به تأمین بارمالی در  1398درصد حقوق رتبه و پا

  د.موافقت نمو سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

هـ مورخ 56485/ت8724تصویب نامه  8و  7التفاوت بندهاي  احتساب مبالغ مابه -نوزدهمدستور 

  هیات وزیران در محاسبه اقالم پرداختی که حقوق ثابت مبناي آنها است 31/1/98

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

هاي توسعه کشور، هیات  قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده 

دهد نسبت به احتساب مبالغ  امنا به موسسات عضو هیات امنا اجازه می

هـ 56485/ت8724تصویب نامه شماره » 8«و » 7«التفاوت بندهاي   مابه

» 12«تبصره » ي«بند  هیات وزیران با عنوان تفاوت 31/1/98مورخ 

قانون » 12«تبصره » الف«بند » 1«و تفاوت جزء  98قانون بودجه سال 

هاي آتی خواهد بود و در  که مشمول افزایش حقوق سال 97بودجه سال 

باشد براي  محاسبه اقالم پرداختی که حقوق ثابت مبناي محاسبه آنها می

  اقدام نمایند. 1398اعضاي هیات علمی و غیرهیات علمی از ابتداي سال 

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

  موسسات عضو هیات امنا 1396هاي مالی سال  گزارش حسابرسی صورت -بیستمدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

هاي توسعه کشور، بند  قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده 

ها و موسسات  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات »7«ماده » هـ«

یین» 55«و » 54«آموزش عالی و پژوهشی و در اجراي مواد  نامه مالی و  آ

موسسات عضو  1396هاي مالی سال  معامالتی، گزارش حسابرسی صورت

هیات امنا مطرح و پس از ارایه توضیحات الزم توسط موسسات حسابرسی 

  سات عضو به تصویب رسید.منتخب و مدیران مالی موس

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

١٣  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  دانشگاه فردوسی مشهد 1397هاي مالی سال  انتخاب حسابرس براي بررسی صورت -مو یک بیستدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده  ماده » ز«بند  ،هاي توسعه کشور قانون 

ها و موسسات آموزش عالی و  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«

، هیات امنا از میان نامه مالی و معامالتی آیین 17و در اجراي ماده  پژوهشی

موسسات حسابرسی زیر، موسسه حسابرسی دایارهیافت را به عنوان حسابرس 

الزحمه  ردوسی مشهد با حقدانشگاه ف 1397هاي مالی سال  براي بررسی صورت

یون ریال انتخاب نمود.  260به مبلغ    میل
  مبلغ (میلیون ریال)  رتبه  موسسه  ردیف

  1200  الف  وانیا نیک تدبیر  1

  450  الف  آفاق کاوشگران  2

  300  الف  آیین محاسب  3

  280 الف  تالش ارقام  4

    260 الف  دایارهیافت  5

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

  موسسات عضو هیات امنا 1397تصویب اصالحیه بودجه تفصیلی سال  -دومو  بیستدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

یمی برنامه» 1«به استناد ماده  هاي توسعه کشور، بندهاي  قانون احکام دا

ها و  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده » د«و » ج«

» 26«ماده » 2«موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجراي تبصره 

یین موسسات  1397نامه مالی و معامالتی، اصالحیه بودجه تفصیلی سال  آ

عضو هیات امنا مطرح و پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و 

قیقات و فناوري به تصویب رسید و مقرر شد تشکیالت وزارت علوم، تح

هاي ممیزه  هاي امنا و هیات جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات

  ارسال شود.

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :ذیل تصویب گردیدمتن پیشنهادي با اصالحات  -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

  موسسات عضو هیات امنا 1398تصویب بودجه تفصیلی سال  -سومبیست و دستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

یمی برنامه» 1«به استناد ماده  هاي توسعه کشور، بندهاي  قانون احکام دا

ها و موسسات  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده » د«و » ج«
یین» 26«آموزش عالی و پژوهشی و در اجراي ماده  نامه مالی و معامالتی،  آ

عضو هیات امنا مطرح و پس از  موسسات 1398بودجه تفصیلی سال 

هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

هاي  به تصویب رسید و مقرر شد جهت انجام تشریفات قانونی، به مرکز هیات

  هاي ممیزه ارسال شود. امنا و هیات

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    موکول گردید.حذف و به جلسه بعد  -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

١٤  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  

روز رسانی ه و ب تخصصی تسهیالت بانکی جهت خرید تجهیزات اخذ -چهارمدستور بیست و 

  ي دانشگاه نیشابورها ها و کارگاه آزمایشگاه

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

» و«توسعه کشور، بند هاي قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده

ها و موسسات  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده 

قانون بودجه » 9« تبصره» ك«و بند آموزش عالی و پژوهشی

نسبت به اخذ  دهد میاجازه  نیشابوربه دانشگاه ،  هیات امنا 1398سال

تا مبلغ  تسهیالت از بانک ریال  000,000,000,20هاي عامل حداکثر 

آزمایشگاهتخصصی خرید تجهیزات جهت  ها و  و به روز رسانی 

و پس از یک دوره تنفس دو ساله بازپرداخت اقساط آن ها و  کارگاه

بندي مورد تفاهم  نمتناسب با میزان تسهیالت دریافتی و مبتنی بر زما

در سقف اعتبارات از محل درآمد اختصاصی  ،عامل هاي با بانک

  .اقدام نمایدتخصیصی سالیانه، ضمن درج در بودجه تفصیلی 

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

رسانی  اخذ تسهیالت از بانک عامل جهت خرید تجهیزات تخصصی و به روز -پنجمدستور بیست و 

  هاي دانشگاه فردوسی مشهد ها و کارگاه آزمایشگاه

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

» و«توسعه کشور، بند هاي برنامهقانون احکام دایمی » 1«به استناد ماده

ها و موسسات  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده 

قانون بودجه » 9« تبصره» ك«و بند آموزش عالی و پژوهشی

نسبت  دهد میاجازه  فردوسی مشهدبه دانشگاه ، هیات امنا 1398سال

درصد اعتبارات بودجه  20تا سقف هاي عامل  به اخذ تسهیالت از بانک

و به روز رسانی تخصصی خرید تجهیزات جهت  1398اختصاصی سال 

پس از یک بازپرداخت اقساط آن و  ي دانشگاهها ها و کارگاه آزمایشگاه

متناسب با میزان تسهیالت دریافتی و مبتنی بر و دوره تنفس دو ساله 

در از محل درآمد اختصاصی  ،ملعا هاي بندي مورد تفاهم با بانک نزما

اقدام سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، ضمن درج در بودجه تفصیلی 

 میلیون ریال) 824500ابالغی،   98 سال (بودجه اختصاصی .نماید

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

١٥  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

ها  و به روز رسانی آزمایشگاهتخصصی خرید تجهیزات  جهتاخذ تسهیالت بانکی  -ششمدستور بیست و 

  ي دانشگاه صنعتی قوچانها و کارگاه

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

توسعه کشور،  هاي برنامهقانون احکام دایمی » 1«به استناد ماده

ها و  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده » و«بند

قانون » 9« تبصره» ك«و بند موسسات آموزش عالی و پژوهشی

 دهد میبه دانشگاه صنعتی قوچان اجازه ، هیات امنا 1398بودجه سال

تا سقف عملکرد درآمد  نسبت به اخذ تسهیالت از بانک هاي عامل 

و به روز تخصصی خرید تجهیزات جهت  1397اختصاصی سال 

آزمایشگاه پس از یک بازپرداخت اقساط آن ها و  ها و کارگاه رسانی 

ناسب با میزان تسهیالت دریافتی و مبتنی متو دوره تنفس دو ساله 

از محل درآمد  ،عامل هاي بندي مورد تفاهم با بانک نبر زما

در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، ضمن درج در اختصاصی 

  .اقدام نمایدبودجه تفصیلی 

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    پیشنهادي عیناً تصویب گردید.متن  -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

ي دانشگاه ا هاي تملک دارایی و سرمایه تسهیالت بانکی براي تکمیل طرحاخذ  -هفتمدستور بیست و 

  تربت حیدریه

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

توسعه کشور،  هاي برنامهقانون احکام دایمی » 1«به استناد ماده

ها و  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده » و«بند

قانون » 9« تبصره» الف« و بند موسسات آموزش عالی و پژوهشی

 دهد میدانشگاه تربت حیدریه اجازه  به، هیات امنا 1398بودجه سال

درآمد عملکرد سقف  تاهاي عامل  نسبت به اخذ تسهیالت از بانک

سلف سرویس و «جهت تکمیل پروژه  1397اختصاصی سال 

متناسب با میزان تسهیالت آن و بازپرداخت اقساط » فضاهاي جانبی

عامل، از  هاي بندي مورد توافق با بانک تنی بر زماندریافتی و مب

محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه ضمن 

 .درج در بودجه تفصیلی اقدام نماید

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردیدمتن  -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

١٦  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

اي به تملک  گناباد از هزینهمجتمع آموزش عالی  98سال جابجایی اعتبارات  -هشتمبیست و دستور 

  اي هاي سرمایه دارایی

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

 »ج«هاي توسعه کشور، بند  برنامه دایمیقانون احکام  »1«به استناد ماده 

ها و موسسات آموزش  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات »7«ماده 

یین »36«ماده  »2«و در اجراي تبصره  عالی و پژوهشی نامه مالی و  آ

مجتمع آموزش عالی  98سال جابجایی اعتبارات با هیات امنا معامالتی، 

یه اي به تملک دارایی گناباد از هزینه ییناي با  هاي سرما نامه  رعایت مفاد آ

پرداخت ه مشروط بمالی و معامالتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، 

در بودجه تفصیلی ضمن درج  کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط

  به شرح زیر موافقت نمود. نهاسالی

ده وجوه مصرفه نشده  22008بلغ جابجایی م .1 میلیون ریال از محل مان

هاي متفرقه و  اي (عمومی و اختصاصی، ردیف سنواتی اعتبارات هزینه

 هاي زیر: هژجهت تکمیل پروسایر منابع) 

  ه ژورنام پ  ردیف
  مبلغ 

  (میلیون ریال)

  7543  دانشکده علوم لیتکم  1

  3502  (شاعا) رانیا یعلم يشگاههایشبکه آزما لیتکم  2

3  
 دی(اعتبار صندوق رفاه بابت خر زاتیو تجه آالت نیماش دیخر

  سلف) زاتیتجه
1039  

  73  يساز محوطه  4

  7072  ییخوابگاه دانشجو لیتکم  5

  500  سبز يو انتقال به فضا رهیآب، ذخ يشبکه جمع آور  6

  2279  )انی(اعتبار سازمان امور دانشجو یچمن مصنوع نیزم لیتکم  7

  22008  جمع

میلیون ریال از محل درآمدهاي اختصاصی  10000 جابجایی مبلغ .2

 هاي زیر: ه ژ جهت تکمیل پرو

 
  ردیف

  نام پروژه
  مبلغ 

  (میلیون ریال)

  4064  دانشکده علوم لیتکم  1

  940  مسجد لیتکم  2

  2419  (شاعا) رانیا یعلم يشگاههایشبکه آزما لیتکم  3

  2300  ییخوابگاه دانشجو لیتکم  4

  277  )انی(اعتبار سازمان امور دانشجو یچمن مصنوع نیزم لیتکم  5

    10000  جمع

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :اصالحات ذیل تصویب گردیدمتن پیشنهادي با  -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

١٧  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  اي هاي سرمایه به تملک داراییاي  دانشگاه صنعتی قوچان از هزینه 98جابجایی اعتبارات سال  -نهمبیست و دستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

یمی برنامه» 1«به استناد ماده » ج«، بند توسعه کشورهاي  قانون احکام دا

ها و موسسات آموزش  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده 

یین» 36«ماده » 2«و تبصره  عالی و پژوهشی نامه مالی و معامالتی،  آ

رعایت دانشگاه صنعتی قوچان با  98سال هیات امنا با جابجایی اعتبارات 

یین مشروط نامه مالی و معامالتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط،  مفاد آ

ضمن درج در  پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوطه ب

  د.نموموافقت به شرح زیر نه ابودجه تفصیلی سالی

وجوه مصرف نشده مانده محل میلیون ریال از  6000مبلغ جابجایی  .1

به  جهت انجام تعمیرات اساسی و خرید تجهیزاتاي  هزینهاعتبارات 

 شرح زیر:

  شرح هزینه  ردیف
  مبلغ 

  (میلیون ریال)

1  
خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی 

  ساختمان جدید دانشکده فنی و مهندسی
1000  

  2000  خرید تجهیزات فناوري اطالعاتتعمیرات و   2

  1500  خرید تجهیزات اداري  3

4  
هاي  ها و کارگاه تعمیرات آزمایشگاه

  آموزشی و خرید تجهیزات پژوهشی
1500  

  6000  جمع

میلیون ریال از محل درآمدهاي اختصاصی  13400جابجایی مبلغ  .2

  :زیر هاي جهت تکمیل پروژه

  نام پروژه  ردیف
  مبلغ 

  (میلیون ریال)

1  
کمک به تکمیل و احداث زمین روباز 

  ورزشی با مشارکت مالی وزارت متبوع
1300  

  1100  خرید زمین  2

  
تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و 

  تاسیسات زیر بنایی
11000  

  13400  جمع
  

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    تصویب گردید.متن پیشنهادي عیناً  -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

١٨  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

انتقالی  اي میلیون ریال از مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات ابالغی هزینه 2735جابجایی اعتبارات تا مبلغ  -ام سیدستور 

 دانشگاه تربت حیدریه جهت خرید تجهیزات براي توسعه زیرساخت حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 98 سالبه 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 
احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده  ماده » ج«کشور، بند هاي توسعه  قانون 

ها و موسسات آموزش عالی و  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«
نامه مالی و معامالتی، هیات امنا با  آیین» 36«ماده » 2«پژوهشی و تبصره 

میلیون ریال از مانده وجوه مصرف نشده سنواتی  2735جابجایی اعتبارات تا مبلغ 
نتقال اعتبارات ابالغی هزینه دانشگاه تربت حیدریه جهت خرید  98ی به سال اي ا

اطالعات و ارتباطات، با رعایت  تجهیزات براي توسعه زیرساخت حوزه فناوري

ضوابط و مقررات مربوط، مشروط به  نامه مالی و معامالتی و سایر مفاد آیین
لبات و انجام کلیه تعهدات مربوط  ضمن درج در بودجه تفصیلی پرداخت کلیه مطا

لی   .موافقت نمودنه اسا

  نتیجه مذاکرات
    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

 صنعتی قوچان  دانشگاه 97و  96سالهاي کرد  تایید هزینه -مو یک سیدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 
 »2«و در اجراي تبصره  هاي توسعه کشور برنامه دایمیقانون احکام » 1« به استناد ماده

 دانشگاه 97و  96هاي  کرد سال هزینه، هیات امنا نامه مالی و معامالتی آیین »36«ماده 

نامه مالی و معامالتی و سایر ضوابط و  با رعایت مفاد آیینرا  صنعتی قوچان
مقررات مربوط، منوط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط 

  به شرح زیر تایید نمود. ورهاي مذک سال تفصیلی ضمن درج در بودجه 

اعتبارات هزینه 210 کرد مبلغ هزینه .1 یون ریال  دانشگاه  96اي سال  میل

  زیر:به شرح  هاي بالعوض کمک جهتصنعتی قوچان 

  شرح هزینه  ردیف
  مبلغ 

یون ریال)   (میل

  100  کمک به ستاد اقامه نماز شهرستان قوچان  1

  30  کمک به یادواره شهدا  2

  30  غیردولتیکمک به سازمان   3

استان کرمانشاه  4   20  کمک به هموطنان زلزله زده 

لعالج کمک به دانشجویان صعب  5   30  ا

  210  جمع

اختصاصی سال  10500کرد مبلغ  هزینه .2  97میلیون ریال از محل درآمدهاي 

اراییدانشگاه صنعتی قوچان  اعتبارات تملک د اي همان سال  هاي سرمایه در 
  :به شرح جدول زیر

  نام پروژه  ردیف
  مبلغ 

یون ریال)   (میل

  2700  دانشکده فنی و مهندسی احداث و تجهیز  1

2  
تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات، محوطه 

  سازي و تاسیسات زیربنایی
7800  

    10500  جمع

  نتیجه مذاکرات
    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    گردید.متن پیشنهادي عیناً تصویب  -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

١٩  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  

 97میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی سال  189914کرد مبلغ  تایید هزینه -دومو  سیدستور 

 اي هاي سرمایه فردوسی مشهد در اعتبارات تملک دارائی  دانشگاه

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

و در  هاي توسعه کشور برنامه دایمیقانون احکام » 1« به استناد ماده

یین »36«ماده  »2«اجراي تبصره  امنا نامه مالی و معامالتی آ اقدام ، هیات 

میلیون ریال از  189914کرد مبلغ  فردوسی مشهد براي هزینه دانشگاه

یی به شرح جدول  جهت تکمیل پروژه 97محل درآمد اختصاصی سال  ها

نامه مالی و معامالتی و سایر ضوابط و مقررات  با رعایت مفاد آیینزیر 

مربوط، منوط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط 

 مذکور تایید نمود.  تفصیلی سال درج در بودجه  ضمن

  نام پروژه  ردیف
  مبلغ 

  (میلیون ریال)

1 
احداث پژوهشکده زیارت و گردشگري 

 دینی
1,500 

2 
هاي  سرویس براي دانشکده احداث سلف

 بدنی، معماري و مهندسی دامپزشکی، تربیت
3,103 

 22,633  2و  1احداث مرکز رفاهی آموزشی شماره  3

 28,000   3احداث مرکز رفاهی آموزشی شماره  4

 13,944 احداث و تجهیز دانشکده تربیت بدنی 5

 2,325 تکمیل یادمان شهداي گمنام 6

7 
سازي دانشکده کشاورزي (ساختمان  مقاوم

 شهدا)
1,053 

 81,782 خرید تجهیزات و ماشین آالت 8

 31,935 تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات 9

 3,640 محوطه سازي و تاسیسات زیر بنائی 10

 189,914 جمع
  

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٢٠  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

سال   از محل درآمدهاي اختصاصی میلیون ریال 5000جابجایی اعتبارات تا مبلغ  -سومو  دستور سی

  اي دانشگاه نیشابور هاي سرمایه به اعتبارات تملک دارایی 98

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

» و«بند  ،هاي توسعه کشور برنامه دایمیقانون احکام » 1«به استناد ماده 

ها و موسسات آموزش  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده 

یین» 36«ماده » 2«تبصره در اجراي و  عالی و پژوهشی نامه مالی و  آ

از میلیون ریال  5000هیات امنا با جابجایی اعتبارات تا مبلغ ، معامالتی

جهت تکمیل دانشگاه نیشابور  98محل درآمدهاي اختصاصی سال 

یینزیر با  هاي پروژه نامه مالی و معامالتی و سایر ضوابط و  رعایت مفاد آ

ایجاد خلل ومشروط بمقررات مربوط،  هاي  توقفه در ماموری ه عدم 

و پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات  دانشگاهآموزشی و پژوهشی 

  آورد.نه موافقت به عمل اضمن درج در بودجه تفصیلی سالی مربوط

  نام پروژه  ردیف
  مبلغ 

  (میلیون ریال)

  2000  مسجد دانشگاهو تجهیز تکمیل   1

  2000  منظوره سوله چندو تجهیز تکمیل   2

  1000  مشاوره و تجهیز مرکزتکمیل   3

  5000  جمع
  

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

و خرید یک دستگاه وانت ساخت داخل   GLX 405فروش خودروي سواري پژو -چهارمدستور سی و 

  حیدریهدر دانشگاه تربت 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

یمی برنامه» 1« به استناد ماده » و«بند ، هاي توسعه کشور قانون احکام دا

ها و موسسات آموزش  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات »7«ماده 

یین» 60«و ماده  عالی و پژوهشی با  هیات امنا ،نامه مالی و معامالتی آ

فروش یک دستگاه خودروي درخواست دانشگاه تربت حیدریه براي 

و خرید یک دستگاه وانت ساخت  1384مدل   405GLX سواري پژو

میلیون ریال مشروط به اخذ مجوز قانونی از مراجع  1500داخل تا مبلغ 

لزامات قانونی و ت مین اعتبار از محل درآمد اذیصالح، طی کلیه مراحل و ا

عتبارات تخصیصی سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات اختصاصی در سقف ا

  ت نمود.مربوط موافق

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٢١  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  

اعطاي یک پایه استحقاقی بابت داشتن گواهی صالحیت مدرسی به خانم دکتر زهرا  -پنجمسی و دستور 

  هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهدمقصود عضو 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

یمی برنامه» 1«به استناد ماده  » ن«بند هاي توسعه کشور،  قانون احکام دا

ها و موسسات آموزش  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده 

ینکه خانم دکتر زهرا مقصود عضو هیات  عالی و پژوهشی و با توجه به ا

دانشگاه فردوسی مشهد گواهی صالحیت مدرسی از دانشگاه تربیت علمی 

یین نامه استخدامی اعضاي هیات  مدرس دارد و قبل از اجرایی شدن آ

علمی ابالغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در دانشگاه فردوسی مشهد 

امنا با اعطاي یک پایه استحقاقی بابت داشتن گواهی  استخدام شده، هیات 

  موافقت نمود. به نامبرده سی از تاریخ رسمی آزمایشیصالحیت مدر
  شرح موضوع

  27/12/90نامه استخدامی براساس بخشنامه ابالغی وزارت:   تاریخ اجراي آیین

  1/1/91هیات امنا:   3/12/91نامه استخدامی براساس صورتجلسه  تاریخ اجراي آیین

  1/7/92مشهد:  نامه استخدامی در دانشگاه فردوسی  تاریخ اجراي آیین

  16/5/91تاریخ استخدامی پیمانی مشروط:  

قطعی:     6/12/91تاریخ استخدامی پیمانی 

  23/8/97تاریخ استخدام رسمی آزمایشی:  
  

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردیدمتن  -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

اجرایی منابع انسانی موسسات تعیین نماینده کمیسیون دایمی هیات امنا در هیات  -ششمدستور سی و 

 عضو هیات امنا

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

کشور و در  توسعه هاي برنامه دایمی احکام قانون »1« ماده استناد به

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات » 1«ماده » 2«اجراي بند 

یین» 1«ماده » 8«اجرایی منابع انسانی موضوع بند  نامه استخدامی  آ

امنا آقاي ...غیرهیات علمی، کمیسیون اعضاي  ................ ......دایمی هیات 

را به عنوان نماینده کمیسیون دایمی هیات امنا در هیات اجرایی منابع 

  سال تعیین نمود.  4انسانی موسسات عضو هیات امنا براي مدت 

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    موکول گردید.حذف و به جلسه بعد  -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

  

  

  
  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٢٢  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

هاي صنعتی  نفر از اعضاي هیات علمی پیمانی دانشگاه ساله دو 4ماموریت آموزشی  -هفتمسی و دستور 

  قوچان و تربت حیدریه

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

یمی برنامه» 1«ماده به استناد  » ن«بندهاي توسعه کشور،  قانون احکام دا

و موسسات آموزش ها  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده 

یین» 73«ماده » 5«و تبصره  عالی و پژوهشی اعضاي نامه استخدامی  آ

 علمی دو نفر از اعضاي هیات آموزشیبا ماموریت  ، هیات امناهیات علمی

 از سال 4 مدت به قوچان و تربت حیدریه صنعتی هاي دانشگاه پیمانی

  .نمود موافقت زیر به شرح دکتري به تحصیل در دوره شروع تاریخ

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  ردیف
نام و نام 

 خانوادگی

محل 

  خدمت

تاریخ 

 تولد

تاریخ 

استخدام 

 پیمانی

رشته 

 تحصیلی

محل 

 تحصیل
 تاریخ شروع به تحصیل

نحوه 

 پذیرش

1  
محمود 

 سلطانی

صنعتی 

  قوچان
6/3/64 5/8/95 

مهندسی 

 کامپیوتر

فردوسی 

 مشهد
1/7/98 

آزمون 

 دکتري

2  
حمید 

  فرهاد 

تربت 

  حیدریه
1/6/61  1/11/91  

مهندسی 

  عمران

فردوسی 

  مشهد
1/7/98  

آزمون 

  دکتري
 

  

  شرکت دانش بنیان در دانشگاه صنعتی قوچاندر ایجاد و مشارکت درخواست  -هشتمسی و دستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

 ماده، توسعه کشور هاي احکام دایمی برنامهقانون » 1« به استناد ماده

قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب به قانون الحاق برخی مواد  »43«

 نامهموضوع بنیان دانشگاهی( هاي دانش ایجاد شرکت ، دستورالعمل93

به ) و وزارت علوم، تحقیقات وفناوري 20/4/96مورخ  /و79009 شماره

جلب مشارکت اعضاي هیات علمی و منظور افزایش تولیدات علمی و 

امنا سازي،  سایر افراد بخش خصوصی در فرایند تجاري با درخواست هیات 

ایجاد و مشارکت در شرکت دانش قوچان دانشگاه صنعتی بنیان که  براي 

یا سایر سهام  اعضاي هیات علمی، دانشجویان و سهام اصلی آن متعلق به

  نمود.  موافقتزیر به شرح  استداران بخش خصوصی 

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

 زمینه فعالیت نوع شرکت پیشنهادي شرکت نام ردیف

عمده سهام متعلق به اعضاي هیات علمی -خصوصی  یکتا جاذب طوس 1 یستهاي صنعتی   تولید جاذبها و کاتال

متعلق به اعضاي هیات علمی عمده سهام -خصوصی یکتا کامپوزیت توسکا 2  تولید مدادهاي پلیمري  
 

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٢٣  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  

سال دو نفر از اعضاي هیات علمی  4بر  تمدید شش ماه دوم ماموریت آموزشی مازاد  -نهمسی و دستور 

  پیمانی دانشگاه صنعتی قوچان

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

» ن«، بند هاي توسعه کشور برنامهدایمی قانون احکام » 1«به استناد ماده 

ها و موسسات آموزش  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده 

یین» 73«ماده » 2« و در اجراي مفاد تبصره عالی و پژوهشی نامه  آ

شش ماه دوم با تمدید هیات امنا ت علمی، ااستخدامی اعضاي هی

پیمانی نفر از اعضاي هیات علمی سال دو  4مازاد بر  موریت آموزشیام

  نمود. موافقت  زیربه شرح  گاه صنعتی قوچاندانش

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  ردیف
نام ونام 

 خانوادگی

محل 

 خدمت
 ماموریت آموزشی

رشته و محل 

 تحصیل
 دالیل توجیهی

تمدید 

ماموریت 

 آموزشی

1 

مرتضی 

خانی 

 دهنوئی

صنعتی 

 قوچان

   1/11/93 از

   1/7/98 تا

 ماه) 6سال و  4( 

مهندسی 

-کامپیوتر

  افزار نرم

 فردوسی مشهد

بدیع بودن موضوع تحقیق و نیاز به  -

مطالعه وسیع پیشینه و صرف مدت 

ایده   زیاد جهت تحلیل و طرح 

مقاالت ش طوالنی شدن روند پذیر -

  در مجالت خارجی

 

 30/12/98تا 

2 
مسعود 

 میر

صنعتی 

 قوچان

   1/11/93 از

   1/7/98 تا

 ماه) 6سال و  4( 

مهندسی 

  مکانیک

 فردوسی مشهد

اي بودن موضوع رساله  بین رشته - -

ن او نیاز به مطالعه مباحث فراو

  توسط دانشجو

هاي درس مازاد در  سحضور در کال -

مرحله پژوهشی دوره و مطالعه چند 

مبحث خارج از برنامه مهندسی 

مکانیک جهت آمادگی براي انجام 

  نامه پایان

طوالنی شدن فرآیند پذیرش  -

مقاالت ارسال شده جهت دفاع از 

 رساله

 30/12/98تا 

 

  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٢٤  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

 عضو هیات علمی در مجتمع آموزش عالی تربت جام 5   استخدام -چهلمدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

توسعه کشور و در  هاي برنامه دایمیقانون احکام » 1« به استناد ماده

یین »3« اجراي ماده امنا به  آ نامه استخدامی اعضاي هیات علمی، هیات 

عضو  5 دهد نسبت به استخدام مجتمع آموزش عالی تربت جام اجازه می

هاي  کتري تخصصی مرتبط با رشتههیات علمی با مدرك تحصیلی د

هاي استخدامی  مصوب فعال مجتمع، در سقف مجوزها و ردیفتحصیلی 

اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت، با رعایت مفاد 

هاي توسعه کشور، مفاد  برنامه دایمیقانون احکام  »1« ماده » 2«تبصره 

یین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی و ضوابط و مقررات مربوط به  آ

هاي  یتجذب اعضاي هیات علمی، شرکت در فراخوان جذب، تایید صالح

هاي سازمانی  صالح، در سقف پست علمی و عمومی از سوي مراجع ذي

ید   .بالتصدي مصوب، طی مراحل قانونی جذب اقدام نما

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :تصویب گردیدمتن پیشنهادي با اصالحات ذیل  -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

علمی در قالب قرارداد کار معین در مجتمع آموزش  عضو غیرهیات 2بکارگیري  -مو یک چهلدستور 

  عالی تربت جام

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

یم» 1«به استناد ماده  هاي توسعه کشور و در اجراي  برنامه یقانون احکام دا

یین» 3«ماده » 1«مفاد تبصره  نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمی،  آ

دهد، نسبت به  جام اجازه میهیات امنا به مجتمع آموزش عالی تربت 

عضو غیرهیات علمی در قالب قرارداد کار معین براي مشاغل  2بکارگیري 

کارشناسی و تخصصی، با مدرك تحصیلی دانشگاهی مرتبط، در چارچوب 

یین علمی و سایر ضوابط و مقررات مربوط،  نامه استخدامی اعضاي غیرهیات آ

هاي سازمانی  ، در سقف پستانتشار آگهی عمومی، با احراز شرایط شغلی

بالتصدي مصوب و مشروط به تامین بارمالی در سقف اعتبارات تخصیصی 

ید. ه و تایید هیات اجرایی، پس از طی مراحل گزینش اقدام نما   سالیان

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

تعداد 

  پیشنهادي

  دانشجوتعداد   تعداد هیات علمی  تعداد کارمند

  جمع  کارشناسی ارشد  کارشناسی  جمع  دانشیار  استادیار  جمع  قراردادي  رسمی

2  1  14  15  9  2  11  828  0  828  

  نسبت
دانشجو به کارمند: 

��

�
  =

���

��
  

دانشجو به هیات علمی: 
��

�
  =

���

��
  

  کارمند به هیات علمی:

   
�.��

�
  =

��

��
  

  هیات علمی به کارمند:
�.��

�
  =

��

��
  

 



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٢٥  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

 جایزه خیام در دانشگاه نیشابور برگزاري جشنواره دوساالنه -دومو  چهلدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

هیات  ،هاي توسعه کشور برنامه دایمیقانون احکام » 1« به استناد ماده

یزه خیام با برگزاريامنا   28در دانشگاه نیشابور در  جشنواره دوساالنه جا

و بعد از آن هر دو سال یکبار، با رعایت ضوابط و  1399اردیبهشت سال 

شرکت   مقررات و تامین اعتبار از محل درآمدهاي حاصل از ثبت نام

کنندگان، کمک نهادهاي مشارکت کننده و بودجه مربوط در سقف 

 ربط با مراجع ذيهاي الزم  ، و انجام هماهنگییانهاعتبارات تخصیصی سال

 .موافقت نمود

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

 دانشگاه صنعتی قوچان  یرهیات علمی قرارداديیک نفر عضو غاحتساب سابقه شرکتی  -سومو  چهلدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

یمقانون احکام » 1«به استناد ماده  هاي توسعه کشور، هیات  برنامه یدا

غیرهیات علمی قراردادي یک نفر عضو امنا با احتساب سابقه شرکتی 

عنوان سابقه ه باشد، ب می زیر که واجد شرایط دانشگاه صنعتی قوچان

ت پایه و رتبه حسب مورد خدمت قابل قبول براي درج در قرارداد و دریاف

با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مشروط به تامین اعتبار الزم در سقف 

 . اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آورد

قبل از تاریخ تبدیل وضعیت به نیروي شرکتی  عضوشروع همکاري  .1

، صرفا به صورت قراردادي بوده و ويدر موسسه محل اشتغال فعلی 

تخصصی و یا  ضر شاغل در یکی از مشاغل اصلی،در حال حا

  کارشناسی باشد.

و  نامبردهاز قراردادي به شرکتی خارج از اراده  عضووضعیت همکاري  .2

 اش هاي دولت وقت توسط موسسه محل خدمت براساس سیاست

هاي دولت از شرکتی به  انجام شده باشد و مجددا براساس سیاست

  قراردادي تغییر وضعیت شده باشد.

کسور بازنشستگی مدت مذکور به صندوق بازنشستگی ذیربط واریز  .3

  شده باشد.

بایست در پایان هرسال توسط شرکت  مدت مذکور که اصوال می توضیح:

متولی تسویه و بازخرید شود، از سنوات مشمول دریافت پاداش پایان 

  خدمت کسر شود.

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    موکول گردید. حذف و به جلسه بعد -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  
  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٢٦  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  

عضو هیات علمی  تمدید مدت خدمت پیمانی آقاي سیداحسان یثربی ثانی -چهارمو  دستور چهل

 دانشگاه تربت حیدریه 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

» ن«بند  ،هاي توسعه کشور برنامه دایمیقانون احکام » 1« به استناد ماده

ها و موسسات آموزش  هاي امناي دانشگاه هیاتقانون تشکیل  »7«ماده 

یین» 13«عالی و پژوهشی و در اجراي تبصره ماده  نامه استخدامی  آ

متیازات کسب به عنایت اعضاي هیات علمی، با  تبدیل الزم جهت ا

 سیداحسان آقاي) آزمایشی رسمی به پیمانی( استخدامی وضعیت

نی طوال حیدریه و تربت دانشگاه پیمانی علمی هیات عضو ثانی، یثربی

بودن فرایند اعالم نظر هیات مرکزي جذب وزارت علوم تحقیقات و 

امنا فناوري،   1/4/98 تاریخ ازنامبرده مدت خدمت پیمانی  با تمدیدهیات 

  تا زمان اخذ تاییدیه مرکز مذکور موافقت نمود. 

  نام و نام خانوادگی
تاریخ استخدام 

  پیمانی

  سقف

  سال 8 

امتیازات مکتسبه از 

  تقانامه ار آیین

  99/109  1/4/98  1/4/90  سیداحسان یثربی ثانی
  

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

ها و واحدهاي فناور و  هسته از حمایت جهت حیدریه تربت دانشگاه بهاجازه  -پنجمچهل و دستور 

 حیدریه تربت رشد شهرستان مرکز بنیان هاي دانش شرکت

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

به  و کشور توسعه هاي برنامه دایمی احکام قانون »1« ماده استناد به

بنیان مرکز  هاي دانش ها و واحدهاي فناور و شرکت منظور حمایت از هسته

اولویت واحدهاي فعال در حوزه  ه (با  زعفران)، رشد شهرستان تربت حیدری

 تربت هیات امنا با تامین امکانات و خدماتی به شرح زیر توسط دانشگاه

(تحت نظر پارك علم و تربت حیدریه مرکز رشد شهرستان  براي حیدریه

  نمود. فناوري خراسان رضوي) موافقت

دراختیار قراردان یک طبقه از ساختمان پژوهشکده زعفران با امکانات  .1

 متر مربع 900حت حدود اداري در حد متعارف به مسا

عضو غیر هیات علمی جهت همکاري با مرکز رشد با  نفر یک تامین .2

  پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات دانشگاه

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :اصالحات ذیل تصویب گردیدمتن پیشنهادي با  -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  
  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٢٧  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

معاف بودن از شرط معدل براي اعضاي غیرهیات علمی شاغل به تحصیل قبل ابالغ  -ششمهل و چدستور 

 در دانشگاه فردوسی مشهد جدیدآیین نامه استخدامی 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 
کشور و با  توسعه هاي برنامه دایمی احکام قانون »1« ماده استناد به

یین ینکه آ نامه استخدامی جدید اعضاي غیرهیات علمی از تاریخ  عنایت به ا

یین اعضابرخی از اجرایی شده اما  30/10/97 و نامه  قبل ابالغ این آ
اند، هیات امنا با معاف  بودهمشغول به تحصیل اطالع از شرایط جدید  بی

شاغل به تحصیل غیرهیات علمی  بودن از شرط معدل براي اعضاي

آموخته شوند، موافقت  دانش 15/11/98 ه تادانشگاه فردوسی مشهد ک

  نمود.

  نتیجه مذاکرات
    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  
 اسناد و مدارك موسسات عضو هیات امناکلیه براي  الکترونیکیامضاي از اجازه استفاده  -هفتمچهل و دستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 
کشور و به  توسعه هاي برنامه دایمی احکام قانون »1« ماده استناد به

و پرهیز از  ، تسریع در انجام کارمنظور صرفه جویی در مصرف کاغذ

، هیات امنا با امضاي اشغال فضاي فیزیکی بابت بایگانی اسناد و مدارك

امنا موافقت نمود. کلیه  الکترونیکی   اسناد و مدارك موسسات عضو هیات 

  نتیجه مذاکرات
    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

اي  ها و موسسات مالی و توسعه خارجی(فاینانس) از منابع بانک اخذ تسهیالت مالی -دستور چهل و هشتم

ي ها ها و کارگاه روز رسانی آزمایشگاه المللی خارجی بانکی براي خرید تجهیزات تخصصی و به بین

  دانشگاه صنعتی قوچان

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

یمی برنامه» 1«به استناد ماده امنا توسعه کشور،  هاي قانون احکام دا هیات 

» الف«مفاد بند توجه بهبا  دهد میبه دانشگاه صنعتی قوچان اجازه 

و رعایت الزامات مندرج در بند یاد  1398قانون بودجه سال » 3«تبصره

 000/000/2شده نسبت به اخذ تسهیالت مالی خارجی(فاینانس) تا سقف 

لمللی خارجی براي  اي بین ها و موسسات مالی و توسعه دالر از منابع بانک ا

هاي  کارگاه ها و روز رسانی آزمایشگاه خرید تجهیزات تخصصی و به

ید   .دانشگاه اقدام نما

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٢٨  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  

  عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد محمد رضایی پژند ادامه خدمت آقاي دکتر -چهل و نهمدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

» ن«هاي توسعه کشور، بند   قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده 

ها و موسسات آموزش  هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات» 7«ماده 

یین» 96«ماده » 1«عالی و پژوهشی و در اجراي تبصره  نامه استخدامی  آ

ه خدمت آقاي دکتر محمد رضایی اعضاي هیات علمی، هیات امنا با ادام

دانشگاه فردوسی مشهد به گروه مهندسی عمران پژند عضو هیات علمی 

  شرح زیر موافقت نمود.

نام و نام 

  خانوادگی
  علت ماندگاري  تاریخ تولد

  مصوبه هیات امنا 

  سال 73تا سقف سن 

محمد رضایی 

  پژند
5/6/1328  

استاد نمونه کشوري در 

  91-90سال تحصیلی 
5/6/1401  

  

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

غیرهیات اعضاي صفایی نرگس و خانم مهدي مشعوفی  ،محسن یوسفی انانتقال آقای -پنجاهمدستور 

به فول زجندي شاپور دصنعتی و  صنعتی قوچان، صنعتی بیرجند هاي دانشگاهکارمعین  علمی قرارداد

   مجتمع آموزش عالی تربت جام و دانشگاه فردوسی مشهد ،آموزش عالی گناباد مجتمع

   متن پیشنهادي براي تصویب: 
هاي توسعه کشور و در  قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده 

یین» 15«ماده » 2«اجراي تبصره  نامه استخدامی اعضاي غیرهیات  آ

 مهدي مشعوفی و خانم، محسن یوسفیآقایان علمی، هیات امنا با انتقال 

هاي  قراداد کارمعین دانشگاهاعضاي غیرهیات علمی  صفایی نرگس

به شرح زیر  صنعتی جندي شاپور دزفولو  صنعتی بیرجند، صنعتی قوچان

 موافقت نمود.

  نتیجه مذاکرات
    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    عیناً تصویب گردید.متن پیشنهادي  -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  ردیف
نام و نام 

  خانوادگی
  موسسه مقصد  موسسه مبدا  تحصیلیمدرك 

تاریخ اجراي 

  مصوبه

  محسن یوسفی  1
  کارشناسی ارشد 

  مهندسی کامپیوتر

  دانشگاه 

  صنعتی بیرجند

مجتمع آموزش عالی 

  گناباد
1/6/98  

  کارشناسی حقوق  مهدي مشعوفی  2
  دانشگاه 

  صنعتی قوچان

دانشگاه فردوسی 

  مشهد
  1/6/98از 

  نرگس صفایی  3
-منابع طبیعیکارشناسی ارشد 

  علوم و صنایع چوب و کاغذ

دانشگاه صنعتی 

  جندي شاپور دزفول

مجتمع آموزش عالی 

  تربت جام
1/7/98  

 



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٢٩  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  نفر عضو هیات علمی با مرتبه مربی در دانشگاه نیشابور 5استخدام  -پنجاه و یکمدستور 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

 و هاي توسعه کشور قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده 

دستور دوازدهم از دهمین نشست عادي هیأت امناء دانشگاه ها و 

و با  17/5/97موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ 

توجه به تاکید هیات مرکز جذب اعضاي هیات علمی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوري مبنی بر صدور مجوز با نام متقاضی، هیات امنا با 

هاي هنر  نفر عضو هیات علمی با مرتبه مربی در رشته 5استخدام 

   دانشگاه نیشابور به شرح زیر موافقت نمود.

 کارشناسی ارشد ارتباط تصویري-آقاي عبداله محمودي .1

 کارشناسی ارشد ارتباط تصویري -آقاي محراب اسدخانی .2

 کارشناسی ارشد تصویر متحرك-خانم نسرین محمدزاده فخر داود .3
 کارشناسی ارشد نقاشی-یآقاي مهدي درویش .4

له آبادي .5   کارشناسی ارشد عکاسی-خانم الهه عبدا

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  
آموزشی شماره کرد از محل اوراق دریافتی براي اتمام پروژه مرکز رفاهی  هزینهاجازه  -دستور پنجاه و دوم

  دانشگاه فردوسی مشهد 2 و 1

   متن پیشنهادي براي تصویب: 

هاي توسعه کشور و  قانون احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده 

اتوجه به محدود بودن منابع درآمدهاي اختصاصی، هیات امنا به  ب

دهد به منظور اتمام پروژه مرکز  اجازه میدانشگاه فردوسی مشهد 

  نماید.   از محل اوراق دریافتی هزینه 2و  1رفاهی آموزشی شماره 

  نتیجه مذاکرات

    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2

    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3

  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  هیات امناي  کمیسیون دایمینشست  شانزدهمیندستورکار 

  03/06/1398سسات آموزش عالی استان خراسان رضوي مورخ ؤو م اه هدانشگا

 

٣٠  

  دکتر محمد کافی

استانهدانشگاکمیسیون دایمی هیات امناي رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر    خراسان رضوي  ها و موسسات آموزش عالی 

 
 

  تربت حیدریهدانشگاه  98جابجایی اعتبارات سال و  97کرد اعتبارات سال  ینهتایید هز -سومدستور پنجاه و 

   متن پیشنهادي براي تصویب: 
احکام دایمی برنامه» 1«به استناد ماده  و در اجراي هاي توسعه کشور  قانون 

کرد  نامه مالی و معامالتی، هیات امنا با هزینه آیین» 36«ماده » 2«تبصره 
با رعایت دانشگاه تربت حیدریه  98ال جابجایی اعتبارات سو  97اعتبارات سال 

، منوط به پرداخت نامه مالی و معامالتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط آیینمفاد 
کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوط ضمن درج در بودجه تفصیلی سال 

  .به شرح زیر موافقت نمودمربوط 
اختصاصی سال  15000کرد مبلغ  هزینه .1 یون ریال از محل درآمد  در  97میل

اراییاعتبارات   به شرح جدول زیر:اي  هاي سرمایه تملک د
یون ریال)  نام پروژه  ردیف   مبلغ (میل

  11000  تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات  1
  400  محوطه سازي و تاسیسات زیربنایی  2

  15000  جمع

اعتبارات طرح  900هزینه کرد مبلغ  .2 تعمیرات اساسی، خرید «میلیون ریال از 
محوطه سازي و تاسیسات  –تاسیسات زیربناییتجهیزات و محوطه سازي و 

تعمیرات «به طرح  1803025198 -970172به شماره   97سال »  زیربنایی
تعمیرات  –اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازي و تاسیسات زیربنایی

 1803025198 -970171به شماره  97سال » اساسی و  خرید تجهیزات

یون ریال از م 25000جابجایی مبلغ  .3 اختصاصی سال میل  در 98حل درآمد 
ارایی اعتبارات  به شرح جدول زیر: اي  هاي سرمایه تملک د

یون ریال)  نام پروژه  ردیف   مبلغ (میل
  12500  تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات  1

  12500  محوطه سازي و تاسیسات زیربنایی  2
    25000  جمع

  نتیجه مذاکرات
    .مخالفت گردید -1
    بعد موکول گردید.حذف و به جلسه  -2
    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3
  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  

  

طرف قرارداد با مجتمع آموزش خصوصی  نفر از نیروهاي شرکت 5تبدیل وضعیت  -هارمچدستور پنجاه و 

  هیات امنا 1/12/97 عالی گناباد به قرارداد کارمعین از محل مصوبه بیست و دوم صورتجلسه مورخ

   متن پیشنهادي براي تصویب: 
احکام دایمی برنامه» 1«استناد ماده به  هاي توسعه کشور، هیات امنا با  قانون 

طرف قرارداد با مجتمع آموزش خصوصی  نفر از نیروهاي شرکت 5تبدیل وضعیت 
از محل مصوبه بیست و دوم صورتجلسه مورخ  عالی گناباد به قرارداد کارمعین، 

اجرایی و طی مر 1/12/97 احل گزینش به شرح زیر هیات امنا با تایید هیات 
 موافقت نمود.

روارید شمس یک نفر نیروي خدمات با مدرك دیپلم از نیروهاي شرکت م .1
  ع)(طرف قرارداد با مجتم

اننده با مدرك دیپلم از نیروهاي طرف قرارداد با مجتمع .2  یک نفر ر

سه نفر با مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط براي انجام مشاغل  .٣
اجرایی در سقف پستهاي کارشناسی، با ا حراز شرایط شغلی، تایید هیات 

روارید شمس (طرف سازمانی بالتصدي مصوب از بین نیروهاي شرکت م
  ع)قرارداد با مجتم

  نتیجه مذاکرات
    .مخالفت گردید -1
    حذف و به جلسه بعد موکول گردید. -2
    متن پیشنهادي عیناً تصویب گردید. -3
  :متن پیشنهادي با اصالحات ذیل تصویب گردید -4

...........................................................................  

...........................................................................  

  


