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:عنوان جلسه 1-1
پنجمین جلسه از دوره دوم هیات امناي منطقه دو پژوهشی

دفتر وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی : واحد برگزار کننده 1-2
: ساعت خاتمه7:30: ساعت شروع:زمان 1-4
دفتر وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی : مکان1-5
وزیر فرهنگ و آموزش عالی ورئیس هیات امنا: سمتدکتر مصطفی معین : نام و نام خانوادگی:رئیس جلسه1-6

2معاون پژوهشی و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا منطقه : سمتدکتر جواد فرهودي : نام و نام خانوادگی:دبیر جلسه1-7
پژوهشی

: حاضرین جلسه1-8
ـ آقاي نادر قلی 2ـ آقاي دکتر مصطفی معین ـ وزیر فرهنگ و آموزش عالی 1

ـ آقاي علی 4ـ آقاي غالمرضا اعوانی ـ عضو هیات امنا 3قورچیان ـ عضو هیات امنا 
ـ آقاي جواد 6ـ آقاي رضا داوري ـ عضو هیات امنا 5شریعتمداري ـ عضو هیات امنا 

ئیس کمیسیون دائمی هیات امنا و سرپرست مرکز تحقیقات علمی کشور فرهودي ـ ر
معاون اداري و مالی پژوهشگاه علوم انسانی و [ مهندس سیدرضا موسوي]ـ آقاي 7

المللی روشهاي سواد ـ آقاي غالمعلی افروز ـ رئیس موسسه بین8مطالعات فرهنگی 
ـ 10ملی اقیانوس شناسی ـ آقاي حسین زمردیان ـ رئیس مرکز 9آموزي بزرگساالن 

ـ آقاي 11ریزي آموزش عالی آقاي کبریائی ـ معاون اجرائی موسسه پژوهش و برنامه
ـ آقاي حسین غریبی ـ رئیس مرکز 12اصغر توفیق ـ رئیس دانشگاه جامع تکنولوژي 

ـ آقاي احمدي ـ 13[ مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران]اسناد و مدارك علمی 
ـ آقاي بهاء الدین شریعت ـ مدیر کل دفتر هیاتهاي امناء و 14رئیس سازمان سمت 
ـ آقاي سید محمد ابریشم ـ مدیر اداري و مالی مرکز 15هیات ممیزه مرکزي 

: متاخرین1-9
ـ جناب 2) بعلت سفر حج(ـ جناب آقاي دکتر مهدي گلشنی 1: اعضاي غایب1-10

آقاي اعتمادي ـ نماینده محترم سازمان برنامه و ـ جناب 3] توکل [آقاي محمد توکلی 
بودجه

: سایر شرکت کنندگان1-11



تحقیقات علمی کشور
:دستور جلسه-2

:مصوبات-3
.در این جلسه پس از بحث و گفتگو و تبادل نظر تصمیمات بشرح زیر اتخاذ و به تصویب رسید

. موسسات عضو بر عهده کمیسیون دائمی قرار گرفت76هاي بودجه سال هاي مربوط به موافقتنامهـ بررسی و تصویب اصالحیه1
.در این منطقه مورد بررسی قرار گیرد″شورایعالی کاربردي″التاسیس ـ مقرر گردید رسیدگی و تصویب بودجه مربوط به ردیف جدید2
را بطور تفصیلی تهیه و آماده نموده و آنرا براي دبیرخانه مذکور ارسال دارند به 76و شش ماهه اول سال 75گزارش عملکرد بودجه سال ـ کلیه موسسات عضو موظفند 3

.ح و بررسی گرددهیات مطرنحوي که گزارش مذکور حداقل یکماه قبل از تاریخ تشکیل جلسه بعدي هیات امناء در اختیار کلیه اعضا قرار گرفته باشد تا در جلسه آینده 
.کلیه موسسات عضو پس از بررسی و انجام اصالحات الزم بشرح جدول پیوست به تصویب رسید77ـ بودجه پیشنهادي سال 4
.مندي و اوالد به اعضاي هیات علمی پیمانی به میزان پرداختی به اعضاي هیات علمی رسمی موافقت شدـ با پرداخت کمک هزینه عائله5
رج در جدول لعاده مدیریت به اعضاي هیات علمی که در مشاغل مدیریت مندرج در مجموعه سازمانی مصوب پستهاي یک یا دو ستاره قرار دارند به میزان منداـ پرداخت فوق6

.مصوب اولین جلسه هیات امنا مورد موافقت قرار گرفت
.اصالح گردید"التحقیقحق"به عبارت ″حق حضور در جلسه"عبارت نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشی، آئین3ماده ماده 6ـ در تبصره 7
ساعت 15حداکثر "به عبارت "ساعت حق حضور در جلسه20حداکثر معادل "نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشی، عبارت آئین3ماده 3ـ در تبصره 8

.اصالح گردید"هاي دکتري تخصصی با توجه به مرتبه علمی عضوتحقیق براي دورهالساعت حق25هاي کارشناسی ارشد و تا التحقیق براي دورهحق
.نامه مالی و معامالتیبا تبدیل به احسن یکباب ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی با رعایت مقررات مربوط به آئینـ موافقت9

محقق تبعه هندوستان بمیزان هزار دالر در ماه براي مدت شش ماه و یک نفر محقق تبعه الزحمه به دوشناسی در خصوص پرداخت حقـ با پیشنهاد مرکز ملی اقیانوس10
.روسیه بمیزان هزار و پانصد دالر در ماه به مدت شش ماه موافقت بعمل آمد

و موسسات آموزش عالی که به صورت استخدام العاده مدیریت آنعده از اعضا هیات علمی دانشگاههاـ پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد تعیین میزان فوق11
. باشند مطرح گردیدرسمی یا مامور در حوزه ستادي وزارت فرهنگ و آموزش عالی شاغل خدمت می

نسبت به تعیین شوراي عالی انقالب فرهنگی به وزیر فرهنگ و آموزش عالی تفویض اختیار نمود تا15/1/76هیات با توجه به مصوبه سیصدو چهل و هشتمین جلسه مورخ 
نمایند، بر مبناي العاده مدیریت اعضاي هیات علمی که در حوزه ستادي وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سمتهاي معاون وزیر، مشاور و مدیر کل انجام وظیفه میمیزان فوق



العاده پس از تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی از محل اعتبارات قالعاده مدیریت رئیس یکی از دانشگاهها حسب تشخیص خود اتخاذ تصمیم نماید و این فودرصدي از فوق
العاده مدیریت شاغلین سایر سمتهاي اجرائی وزارت که در مجموعه سازمانی با عالمت یک یا دو ستاره وزارت یا سازمان متبوع عضو هیات علمی قابل پرداخت است، فوق

.هیات امنا قابل پرداخت است16/2/76براساس مصوبه چهارمین جلسه مورخ باشد کماکانمشخص شده و شاغل آن عضو هیات علمی می

دکتر مصطفی معین
وزیر فرهنگ و آموزش عالی ورئیس هیات امنا

دکتر جواد فرهودي
پژوهشی2معاون پژوهشی و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا منطقه 


