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پژوهشی2دومین جلسه از دوره سوم هیات امناي منطقه 

تحقیقات و فناوري, وزرات علوم: واحد برگزار کننده 1-2
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: حاضرین جلسه1-8
آقاي دکتر توکل معاون -تحقیقات و فناوري , آقاي دکتر مصطفی معین وزیر علوم-

آقاي دکتر حسین زمردیان رئیس مرکز -پژوهشی وزارت و رئیس کمیسیون دائمی 
آقاي دکتر توفیقی -پژوهشی 2ملی اقیانوسشناسی و دبیر هیات امناي منطقه 

م و المسلمین آقاي دکتر حجت االسال-سرپرست موسسه پژوهش و برنامه ریزي 
حجت االسالم و المسلمین آقاي دکتر اعرافی رئیس - احمدي ریاست سازمان سمت 

آقاي دکتر غریبی رئیس مرکز اطالعات و مدارك -دفتر همکاریهاي حوزه و دانشگاه 
کاربردي -آقاي دکتر توفیق رئیس دانشگاه جامع علمی- علمی ایران 

: متاخرین1-9
آقاي دکتر میرزایی, آقاي دکتر مهدي گلشنی-: ایباعضاي غ1-10
- : سایر شرکت کنندگان1-11

:دستور جلسه-2



:مصوبات-3
:مصوبه شماره یک

احکـام اسـتخدامی افـراد    در ضریب فوق العاده جذب اعضاي محترم هیات علمی در مراتب علمی بشرح جدول زیر تعیین گردید و فوق العاده بدي آب وهوا مطابق سنوات گذشته 
.شودبطور جداگانه منظور می

مراتب علمی 
)آموزشی(مربی مربیاستادیار دانشیاراستاد

25/123/118/109/103/1:مراکز پرورشی که در تهران استقرار دارند-1
65/263/258/249/243/2):قم(دفتر همکاریهاي حوزه و دانشگاه -2
65/463/458/449/443/4:مرکز چابهار-3

:2مصوبه شماره
.پژوهشی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت2موسسات مربوط به منطقه 1379بودجه تفصیلی سال 

: 3مصوبه شماره
حکـم اسـتخدامی بـه هنگـام ماموریـت تعیـین مـی گـردد و         العاده مخصوص بر اساس آخریناعضاي هیات علمی معادل یک بیستم حقوق پایه و فوقفوق اعاده ماموریت روزانه 

.متناسب با افزایش ضریب حقوق پایه ساالنه اضافه میشود

:4مصوبه شماره 
به تصویب العمل پیشنهادي شوراي پژوهشی موسسه کهالتحقیق بر اساس دستورنحوه پرداخت حق. التدریس تعیین گردیدالتحقیق اعضاي هیات علمی تا یک برابر حقسقف حق

.گرددرسد انجام میشوري موسسه می

:5مصوبه شماره 
مناسب با افزایش ضریب حقوق . گردد العاده مخصوص بر اساس آخرین حکم استخدامی تعیین میالزحمه حضور در جلسه اعضاي هیات علمی یک پنجاهم حقوق پایه و فوقحق

.یابدپایه ساالنه افزایش می
.بشرط تامین اعتبار قابل اجرا است1/1/1379مصوبات فوق از تاریخ 



دکتر مصطفی معین 
تحقیقات و فناوري و رئیس هیات امنا, وزیر علوم

دکتر حسین زمردیان
پژوهشی2دبیر هیات امناي منطقه 


