
























  

  ـ  صفحه اول 1پیوست شماره       

  از..... 1صفحه                                                                                                                       

ورخ ............  مدانشگاه/پژوهشگاه/دستور جلسه ....... مین نشست از دوره .......... هیات امناي 

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

  

 

  اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:

1-  

2-  

3-  

4-   

.  

.  

.  

.  

  

  :ساعت شروع

  محل جلسه:

  

  :اعضاي حقوقی

  ، تحقیقات و فناوري و رئیس هیات امناوزیر محترم علوم ؛محمد فرهاديدکتر  -1

  ......... و دبیر هیات امنارئیس دانشگاه/ پژوهشگاه/ پژوهشکده/ مؤسسه ........ ؛................. -2

   ا و هیات هاي ممیزهمشاور وزیر و رئیس مرکز هیات هاي امن ؛عبدالرضا باقريدکتر  -3

  رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا ..........؛دکتر  -4

  . نماینده معاونت نظارت راهبردي ریاست جمهور؛................-5

  ته (در صورت منطقه اي بودن هیات امنا)رؤساي مؤسسات وابس ؛................. -6

  اعضاي حقیقی:

1-   ....................................  

2-  .....................................  

3-  ....................................  

4-  ....................................  

5-   ....................................  

6-   ....................................  

  

  

  

  دکتر ................

  رئیس دانشگاه / پژوهشگاه/ پژوهشکده / ......

  و دبیر هیات امنا 

  



                                                                                                                                                   

  ـ  صفحه دوم 1پیوست شماره   

  از..... 2صفحه                                                                                                                       

  

  

  خالصه ي دستور جلسه

  ي راهبرديمربوط به اعمال سیاست هاالف) موضوعات 

  ................ -دستور اول

  ............... -دستور دوم

  ..                  .                      .            .               .             .                     .          .          ............... -دستور سوم

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

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

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

  مربوط به امور جاري موضوعاتب) 

  ................ -دستور اول

  ............... -دستور دوم

  .      .    .          .                  .                      .            .               .             .                     .      ...............     -دستور سوم

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

.            .                      .                  .          .            .               .      .          .                     .             .  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

  دکتر ................

  رئیس دانشگاه / پژوهشگاه/ پژوهشکده / .....

  و دبیر هیات امنا  



                                                                                                                                                                                            
  ومصفحه س ـ 1پیوست شماره        

 از...... 3صفحه                                                                                                                                                               

  نتیجه مذاکرات  ....دستور اول ـ  ....................

  ـ دستور حذف گردید1   : به استناد ماده ي .... قانون.... مصوبهمتن پیشنهادي 

  گردید عیناً تصویب ـ متن پیشنهادي2

  متن پیشنهادي پس از اصالح به شرح ذیل  -3

  تصویب گردید

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

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

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

 

  نتیجه مذاکرات  دستور دوم ـ  ........................

  ذف گردیدـ دستور ح1   : مصوبهمتن پیشنهادي 

  گردید عیناً تصویب ـ متن پیشنهادي2

  متن پیشنهادي پس از اصالح به شرح ذیل  -3

  تصویب گردید

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

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

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

  

  

  

  نتیجه مذاکرات  دستور سوم ـ  ........................

  ـ دستور حذف گردید1   : مصوبهمتن پیشنهادي 

  گردید عیناً تصویب ـ متن پیشنهادي2

  ل متن پیشنهادي پس از اصالح به شرح ذی -3

  تصویب گردید

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

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

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

  

  

  

  نتیجه مذاکرات  ........................  -ستور .........م د

  ـ دستور حذف گردید1   : مصوبهمتن پیشنهادي 

  گردید عیناًتصویب ـ متن پیشنهادي2

  متن پیشنهادي پس از اصالح به شرح ذیل  -3

  تصویب گردید

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

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

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

  

  

  

  دکتر ................

  رئیس دانشگاه / پژوهشگاه/ پژوهشکده / .....

  امنا و دبیر هیات  
  



  

  چهارمـ صفحه 1پیوست شماره                                                                                                                                                               

                                                                                      

  از...... 1صفحه                                                                                                            

............     دانشگاه/پژوهشگاه/ ن نشست از دوره ............ هیات امنايیصورتجلسه ................ م

  .............ورخ ....م

  
 

  اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:

1-  

2-  

.  

.  

.  

.  
  

  :ساعت شروع

    محل جلسه:
 

  (حقیقی و حقوقی) :اعضاي حاضر

  

  

  

  دستور جلسه تکمیل گردد) کاربرگ(مطابق با ترکیب مندرج در 

  

  

  

  اعضاي غایب:

  

  

  

  دستور جلسه تکمیل گردد) کاربرگ(مطابق با ترکیب مندرج در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عبدالرضا باقريدکتر 

  هیاتهاي امنا رئیس مرکزمشاور وزیر و 

  

  

  هیاتهاي امنا مرکزمهر 

  

 



  

  

  

  مپنجصفحه 1 -پیوست شماره                                                                                                                                                    

  

 از...... 2صفحه                                                                                                                                      

  ـ  ......................... دستور اول

  ........................ مصوبه :

  

  

 

  ............دستور دوم ـ ............

  ........................ مصوبه :

  

  

  

  دستور سوم ـ  ........................

  ........................ مصوبه :

  

  

  

  دستور چهارم ـ ........................

  ........................ مصوبه :

  

  

 

  دستور پنجم ـ ............................

  ........................ مصوبه :

  

  

  

  

  

  

  

  

  عبدالرضا باقريدکتر 

  هیاتهاي امنا رئیس مرکزمشاور وزیر و 

  

  

  مهر دفتر هیاتهاي امنا

  

         



  

  مـ صفحه شش1پیوست شماره                                                                                                                                           

                                                  

  صفحه آخر از.........                                                                                                              

  دستور ششم ـ ............................

  ........................ به :مصو

  

  

  

  .    .    .    .    .    .    

  .    .    .    .    .    .    

  .    .    .    .    .    .    

  .    .    .    .    .    .    

  .    .    .    .    .    .    

  .    .    .    .    .    .    

  .    .    .    .    .    .    

  .    .    .    .    .    .    

  .    .    .    .    .    .    

  .    .    .    .    .    .    

.    .    .    .    .    .    

.    .    .    .    .    .    

.    .    .    .    .    .    

.    .    .    .    .    .    

                                                                                                                                     

  دستور..........مـ .................

  

  مصوبه: .................

  

  

  

  

  محمد فرهاديدکتر               دکتر .....................                             

  تحقیقات و فناوري  رئیس دانشگاه/ پژوهشگاه / پژوهشکده ...................                     وزیر علوم،   

  

  رئیس هیات امنا                               دبیر هیات امنا ...................                                                 
  

 

  

  عبدالرضا باقريدکتر 

  هیاتهاي امنا رئیس مرکزمشاور وزیر و 

  

  

  هیاتهاي امنا مرکزمهر 

  

  



  

  

  نمونه اي از صفحه میانی یک صورتجلسه (به جز صفحه اول و آخر)
  مهفتـ صفحه 1پیوست شماره                                                                                                                                                 

 

  از.....صفحه ......                                                                                                                                          

  

عملکرد سال  یگزارش حسابرس......)هیأت امنا  مورخ  یدائم یسیونکمموضوع مصوبه (دستور.....:

  .........دانشگاه  ......

  :مصوبه

 یو پژوهش یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه يامنا يهاهیأت یلقانون تشک»  7« ماده »  ه« هیأت امنا به استناد بند 

پس از استماع گزارش حسابرس و جواب قرائت شده توسط دانشگاه  ،قانون برنامه پنجم توسعه» 20«ماده » ب«بند  و

  نمود. أییدت را یگزارش حسابرس.....
 

بودجـه   یهاصـالح  یبتصـو  .....)هیأت امنا  مـورخ   یدائم یسیونکمموضوع مصوبه  ( :.....دستور 

  .....دانشگاه  ...سال  یلیتفص

  مصوبه:

ی، و پژوهش یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه يامنا يهاهیأت یلقانون تشک»  7« ماده » د « د بند هیأت امنا به استنا

و مؤسسات وابسته  .........دانشگاه........سال  یلیتفص بودجه يیهاصالح،قانون برنامه پنجم توسعه» 20«ماده » ب«بند  و

  داد. قرار یبمورد تصو ،رت متبوعوزا یالتدفتر برنامه، بودجه و تشک ییدبه تأرا با توجه 
 

مورخ ..........) تعیین حسابرس براي سال هیأت امنا  ......:( موضوع مصوبه کمیسیون دائمی دستور 

  ..........دانشگاه .............

و بند  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیدانشگاه امنا يها هیأت لیقانون تشک )7(ماده  (ز)بند  مصوبه: به استناد

قانون برنامه پنجم توسعه،هیأت امنا با تعیین مؤسسه حسابرسی ......، با مبلغ ...............  / با افزایش  "20"ماده  "ب"

عنوان حسابرس منتخب هیأت امنا براي سال هزینه حسابرسی تا ... درصد نسبت به هزینه حسابرسی سال گذشته، به

  .موافقت بعمل آورد 94

فـوق العـاده    ..........) برقـراري هیأت امنا  مـورخ   یدائم یسیونکمموضوع مصوبه : (........دستور 

 مؤسسات عضو هیأت امنااعضاي هیأت علمی و غیر هیأت علمی  يبرا یثارگريا

  :مصوبه

و  یهـا و مؤسسـات آمـوزش عـال    دانشـگاه  يامنـا  يهـا هیـأت  یلقـانون تشـک  »  7« ماده »  ي« هیأت امنا به استناد  بند 

به مؤسسات عضو هیأت امنـا   یثارگرانقانون جامع ا 51قانون برنامه پنجم توسعه، و ماده » 20«ماده » ب«ند ب ی،پژوهش

حـداقل حقـوق کارکنـــان     .......... یـزان بـه م  یثارگريالعاده انسبت بـه پـرداخت فوق .......... یخدهد از تاریاجازه م

 ضـوابط و مقـررات مربوطـه و    یـت ر، آزادگان و فـرزنـدان شهداء، با رعا% و باالت25شاغل، جانبـاز  يدولت به اعضا

  .یدساالنه اقدام نما یصیآن در سقف اعتبارات تخص یبار مال ینمأت مشروط به

نامـه   یـین آ یبتصـو ..........)مـورخ   هیـأت امنـا   یدائم یسیونکمموضوع مصوبه : (.........دستور 

  ناعضو هیأت ام يهادانشگاه یت علمهیأ ياعضا یخارج يها یتمورأم یسامانده

  

  



  

  مصوبه:

و  یهـا و مؤسسـات آمـوزش عـال    دانشـگاه  يامنـا  يهـا هیأت یلقانون تشک»  7« ماده »  الف«استناد  بند  به هیأت امنا 

امنـا   يهامرکز هیأت ییسر ........مورخ  ..........قانون برنامه پنجم توسعه و نامه شماره » 20«ماده » ب«به بند  یپژوهش

 "عضو هیأت امنـا  يهادانشگاه یهیأت علم ياعضا یخارج يها یتمورأم ینامه سامانده یینآ " یزهمم يهاو هیأت

  نمود. یبتصو شماره .........)ت یوسبه شرح پ(را و مفاد آن یرا بررس

ابط مربوطـه  هاي مطالعـاتی، تـابع ضـو   هاي علمی و فرصتشرکت اعضاي هیأت علمی براي ارائه مقاله در کنفرانس

  بوده و از شمول این آیین نامه خارج است.
  

نامه  تصویب اصالحیه آیین مورخ .......) هیأت امنا( موضوع مصوبه کمیسیون دائمی –دستور ........

  مالی و معامالتی مؤسسات عضو هیأت امنا

 مصوبه: 

» ب«و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بنـد  ها هاي امناي دانشگاهقانون تشکیل هیأت» 7«ماده » الف«به استناد بند 

نامـه مـالی و معـامالتی     نامه داخلـی هیـأت امنـا، اصـالحیه آیـین     آیین» 2«قانون برنامه پنجم توسعه و ماده » 20«ماده 

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري( به شرح پیوست شماره ...) براي اجرا از تـاریخ ابـالغ بـه    دانشگاه

  تصویب رسید.

  

  ).........مورخ هیأت امنا یدائم ونیسیکم مصوبه موضوع: (........ دستور

  امناء أتیه عضوي هادانشگاه دوم نوبت دورهی لیتکم التیتحص دانشجویان شهریه

  مصوبه:

 هماد» ب« بند ،پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه امناي هايهیأت تشکیل قانون 7 ماده» و« بند استناد به

 شـهریه ،عضوي هـا دانشگاهی معامالت وی مال نامهنییآ 1 شماره وستیپ 1 ماده» ث« بند و توسعه پنجم برنامه قانون 20

 تصـویب  بـه  ریـ ز جـدول  شـرح  به .......  یلیتحصسالر د ..........ي هادانشگاه دوم نوبت دورهي دکتری لیتحص مقطع

 بـا  ....... سـال  بـه  نسـبت % 15 حـداکثر  تـا  عضـو، ي هادانشگاه دارشی کارشناس مقطع هیشهر شیباافزا نیهمچن. رسید

  .آمد عمل به موافقت هادانشگاه سهیرئ أتیه بیتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

                              

  هشتمـ صفحه  1پیوست شماره               نمونه اي از یک صفحه دستور جلسه (به جز صفحه اول)        
                                                 

  صفحه ...... از.....                                                                                                                                                                                  

ــتور اول  ــوبه دس ــوع مص ــی)   (موض ــیون دائم ــورخ ....کمیس  -ي م

آئـین   44برخورداري آقاي دکتر ........................... از مزایـاي مـاده   

  نامه استخدامی هیات علمی:

    نتیجه مذاکرات

  متن پیشنهادي جهت تصویب:

قانون تشکیل هیاتهاي امنا، بـا برخـورداري آقـاي     7ماده » ن«هیات امنا به استناد بند «

آئین نامه استخدامی هیـات علمـی و بنـد     44..................... از مزایاي ماده دکتر .......

مــاده یــک قــانون نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت مصــوب  2تبصــره » د«

مسـتندات در   »از تاریخ عضویت در ....................... موافقت به عمل آورد. 12/6/70

  پیوست شماره...

  ـ دستور حذف گردید1

  گردید عیناً تصویب ـ متن پیشنهادي2

  متن پیشنهادي پس از اصالح به شرح ذیل  -3

  تصویب گردید

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

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

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

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

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

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

  

   
  

  

 

ـ    (موضوع مصوبه ي مـورخ ....کمیسـیون دائمـی)   دستور دوم

  ایجاد واحد معادل استاد مشاور دانشجویان دوره کارشناسی:

  نتیجه مذاکرات

  ـ دستور حذف گردید1  متن پیشنهادي جهت تصویب:

  گردید عیناً تصویب هاديـ متن پیشن2

  متن پیشنهادي پس از اصالح به شرح ذیل  -3

  تصویب گردید

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

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

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

قانون تشکیل هیاتهاي امنا به منظور ارائه   7ماده » ل«هیات امنا به استناد بند «

مشورتهاي علمی و اجتماعی به دانشـجویان دوره کارشناسـی، بـراي یـک     

ن مقطع دوره آزمایشی یک ساله ایجاد واحد معادل استاد مشاور دانشجویا

 2کارشناسی را به میزان پنج صدم واحد به ازاي هر دانشجو و حـداکثر تـا   

واحد در هر نیم سال تصویب نمود. هیـات رئیسـه دانشـگاه موظـف اسـت      

شاخصه هاي کیفی و نظام کنترلی الزم را در آئین نامه اجرایی این مصوبه 

  مستندات در پیوست شماره... ».پیش بینی نماید
 

ـ نحـوه  موضوع مصـوبه ي مـورخ ....کمیسـیون دائمـی)      (دستور سوم 

  بررسی تقاضاهاي کارشناسی همترازي علمی:

    نتیجه مذاکرات

  متن پیشنهادي جهت تصویب:

هیات امنا با بررسی پیشنهاد هیات رئیسه درخصوص بررسـی تقاضـاهاي کارشناسـی    «

ورالعمل همترازي علمی مقرر کرد با توجه بـه آئـین نامـه هـاي در دسـت تهیـه، دسـت       

اجرایی این امر پس از ابالغ آیین نامه هاي مزبور براي تصویب به جلسـه آتـی هیـات    

  مستندات در پیوست شماره... »امنا ارائه گردد.

  ـ دستور حذف گردید1

  گردید عیناً تصویب ـ متن پیشنهادي2

  متن پیشنهادي پس از اصالح به شرح ذیل  -3

  تصویب گردید

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

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

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

.............  
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تعداد معاونتهاساختار

مصوب

غیر مصوب

مساحت کل (عرصه)

اجاره ايموسسه

  مرتبه

نسبت 

استادان و 

دانشیاران به 

نسبت 

دانشجو به 

اعضاي 

پیمانی

نسبت 

اعضاي 

هیأت علمی 

به کل 

اعضاي غیر 

نسبت 

پست 

هاي 

سازمانی 

1393

1394

1395

            مقطع  

دوره
کارشناسی

                                 خالصه ي وضعیت مؤسسه .......................................    ( فرم ویژه موسسه هاي آموزشی)                                       

                        تاریخ تأسیس:                                 ارائه شده به نشست مورخ ............ هیأت امنا                                                            

      تاریخ گزارش........

وضعیت منابع انسانی( هیأت علمی و غیر هیأت علمی)

وضعیت ساختاري

ب) اعضاي غیر هیأت علمی

وضعیت دانشجویان (تعداد)

وضعیت فضاي کالبدي( متر مربع)

سرانه فضاهاي خوابگاهی

الف) اعضاي هیأت علمی

تعداد/نسبت

سایر مراکز وابسته

دانشیار

 تعداد

رسمی

استادیارمربی

جمع کل پسا دکتري

ندارد/ هیچ اقدامی نشده

برنامه راهبردي

قراردادي  وضعیت استخدامی

وضعیت مصوبه هیات امنا

نوع فرآیند

تعداد مدیریتها

تحول فرآیند ها

مصوب( تاریخ تصویب) 

و در حال اجرا

کارشناسی ارشد

برنامه عملیاتی

برنامه جامع نیروي انسانی

استقرار نظام ارزیابی درونی موسسه

کاردانی

جمع استاد

تعداد آموزشکدهتعداد دانشکده/پژوهشکده
تعداد گروههاي 

آموزشی/پژوهشی

جمع کلسایر

سرانه فضاي آموزشی به کل دانشجویان
سرانه فضاهاي ورزشی و فوق برنامه 

دانشجویان

دکتري تخصصی

در دستور کار هیات/در دست بررسی

نام مسؤل مؤسسه

تبدیل نظام حسابداري نقدي به تعهدي

مساحت اعیانی 

موجود

مساحت فضاهاي 

سبز

تاریخ آخرین جلسه 

با اعضاي حقیقی
تاریخ آخرین جلسه هیأت امنا تاریخ صدور حکم
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روزانه

نوبت دوم و سایر 

دانشجویان

خارجی

نسبت دانشجویان 

روزانه به کل

نسبت دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی به کل

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

با مشارکت 

دانشگاه

مستقل

با مشارکت 

دانشگاه

مستقل

فرصت مطالعاتی

هیأت علمی 

وابسته

ایرانیان 

متخصص 
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میزان گرنت 

بین المللی( 

دالر)

عملکردمصوبعملکردمصوبعملکردمصوبعملکردمصوبعملکردمصوبعملکردمصوب

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

همکاریهاي علمی بین 

المللی

موضوعات

شرکت هاي دانش بنیان 

فعال

تعداد

سال 93

وضعیت پژوهش، فناوري و همکاریهاي علمی بین المللی

موضوعات

سرانه

مقاله علمی پژوهشی

 طرحهاي تحقیقاتی 

کاربردي تقاضا محور

سال 1393

درصد به کلاعتبار

تعداد کل استنادهاي  مقاالت منتشر شده 

در پایگاههاي معتبر به کل مقاالت

بانک هاي اطالعاتی و 

کتابخانه هاي مجازي

سال 92

سرانه

مراکز رشد/ تعداد 

واحدهاي فناور

پتنت هاي علمی ثبت 

شده

سرانه

سال 1395

درصد به کلاعتبار

تعداد

سال 1394

درصد به کلاعتبار

سال 94

تعداد
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ردیف

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

اعتبار 

مورد نیاز 

جهت 

اتمام
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2

3

4

 وضعیت طرح هاي عمرانی (پروژه هاي ناتمام)

                               عنوان پروژه                 

                 ( طرح جامع عمرانی مصوب)

هزینه هاي هیأت علمی

حق التدریس

هزینه هاي دانشجویی

فرهنگی

رفاهی

ورزشی

پرسنلی (فصل اول)

 خدمات قراردادي

جمع کل درآمد 

اختصاصی

          کل اعتبارات  هزینه اي مؤسسه

جمع اعتبارات تملک و هزینه اي

 1.ناشی از فعالیت 

هاي پژوهشی

2. ناشی از فعالیت 

هاي آموزشی

اعتبار مصرف شده مرجع تصویب

کل اعتبارات تملک

حق التحقیق

درآمد اختصاصی

هزینه هاي تحقیقاتی

هزینه هاي  پرسنلی

قراردادهاي جمعی

3.  ناشی از  سایر 

فعالیت ها ( اجاره 

فضاهاي کالبدي و  

فروش خدمات 

از محل درآمد 

اختصاصی

از محل درآمد 

عمومی( برنامه 
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هیأت علمی
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علمی
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سایر

وضعیت پژوهش، فناوري و همکاریهاي علمی بین المللی

جمع کل

در دستور کار هیات/در دست بررسی

قراردادي

وضعیت مصوبه هیات امنا

فرآیند

برنامه بلند مدت مصوب براي هر کدام از 

اعضاي هیات علمی

تبدیل نظام حسابداري نقدي به تعهدي

استقرار نظام ارزیابی درونی موسسه

برنامه راهبردي

برنامه عملياتي

                                 خالصه ي وضعیت مؤسسه .......................................    ( فرم ویژه موسسه هاي پژوهشی)                                           

                    تاریخ تأسیس:                                 ارائه شده به نشست مورخ ............ هیأت امنا                                                                  

تاریخ گزارش........

وضعیت منابع انسانی( هیأت علمی و غیر هیأت علمی)

وضعیت ساختاري و فضاي کالبدي( متر مربع)

ب) اعضاي غیر هیأت علمی

الف) اعضاي هیأت علمی

مساحت فضاهاي فیزیکی موجود( 

اعیانی)

دانشیار

تحول فرآیند ها

مصوب( تاریخ تصویب) و در حال اجرا

ساختار

مساحت فضاهاي سبز

نام مسؤل مؤسسه

کالبدي

تعداد گروه 

هاي پژوهشی

      مساحت کل( 

عرصه)

تعداد 

مدیریت

تاریخ آخرین جلسه با اعضاي حقیقی تاریخ آخرین جلسه هیأت امنا تاریخ صدور حکم

نسبت استادان و دانشیاران به کل اعضاي 

هیأت علمی
استادیارمربی

 تعداد

رسمی   وضعیت استخدامی

جمع استاد

ندارد/ هیچ اقدامی نشده

برنامه جامع نیروي انسانی
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درون سازمانی

برون سازمانی

مشترك

با مشارکت 

موسسه

مستقل

با مشارکت 

موسسه

مستقل

با مشارکت 

موسسه

مستقل

پتنت هاي علمی 

ثبت شده
خارجی

داخلی

خارجی

مشاوره

نفر روز

داخلی

خارجی

فرصت مطالعاتی 

هیأت علمی

ایرانیان 

متخصص مقیم  

خارج

میزان گرنت 

بین المللی( 

دالر)
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روزانه

واحدهاي فناور

سال 94

تعداد

مراکز رشد

پسا دکتريدکتري تخصصی

تعداد

تعداد کل استنادهاي  مقاالت منتشر 

شده در پایگاه هاي معتبر  به کل 

مقاالت

همکاري هاي 

علمی بین المللی

جمع کل

سال 93

بانک هاي 

اطالعاتی و 

کتابخانه هاي 

مجازي

کارشناسی ارشد

حضور  اعضاي 

هیات علمی در 

بخش غیر دولتی( 

صنعت/خدمات 
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مقاله علمی 

پژوهشی

فناوریهاي ایجاد شده

سرانهتعداد

وضعیت دانشجویان (تعداد)

موضوعات

 طرحهاي 

تحقیقاتی 

کاربردي تقاضا 
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سرانه سرانه
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نوبت دوم و سایر

خارجی

عملکردمصوبعملکردمصوبعملکردمصوبعملکردمصوبعملکردمصوبعملکردمصوب

هزینه هاي هیات 

علمی

ردیف
درصد 

پیشرفت 

اعتبار مورد نیاز 

جهت اتمام

1

2

3

4

سال 1393

درصد به کلاعتبار

سال 1394

درصد به کلاعتبار
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درصد به کلاعتبار

 1.ناشی از فعالیت 

هاي پژوهشی

کل اعتبارات تملک

اعتبار مصرف شدهمرجع تصویب

هزینه هاي  

پرسنلی

حق التحقیق و...

درآمد اختصاصی

هزینه هاي 
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 وضعیت طرح هاي عمرانی (پروژه هاي ناتمام)

وضعیت بودجه (میلیون ریال)

                               عنوان پروژه         

                         ( طرح جامع عمرانی 

قراردادهاي جمعی

2.  ناشی از  سایر 

فعالیت ها ( ارائه 

خدمات آموزشی، 

اجاره فضاهاي 

کالبدي و  فروش 

خدمات تخصصی و...)

از محل درآمد 

اختصاصی

از محل درآمد 

عمومی( برنامه 

تحقیقاتی مصوب 

مؤسسه)

پرسنلی (فصل اول)

 خدمات قراردادي

جمع کل درآمد 

اختصاصی

موضوعات

          کل اعتبارات  هزینه اي مؤسسه

جمع اعتبارات تملک و هزینه اي
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