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

سازمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: واحد برگزار کننده 1-2
: ساعت خاتمه: ساعت شروع:زمان 1-4
سازمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: مکان1-5
وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء: سمتدکتر سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی : نام و نام خانوادگی:رئیس جلسه1-6

ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و : سمتدکتر مهدي گلشنی : نام و نام خانوادگی:دبیر جلسه1-7
پژوهشی 2دبیر هیات امناي منطقه 

: حاضرین جلسه1-8
وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس محمدرضا هاشمی گلپایگانی ـآقاي دکتر سید-1

االسالم والمسلمین دکتر احمد احمدي ـ رئیس سازمان سمت حجت- 2هیات امناء 
غالمعلی افروز ـ رئیس موسسه ""-4غالمرضا اعوانی ـ عضو هیات امناء ""-3

اصغر توفیق ـ رئیس دانشگاه علی""- 5المللی روشهاي سواد آموزي بزرگساالن بین
علی شریعتمداري ـ ""- 7رضا داوري ـ عضو هیات امناء ""-6جامع تکنولوژي 
ریزي آموزش موسسه پژوهش و برنامهحسن ظهور ـ رئیس""- 8عضو هیات امناء 

سیدمهدي گلشنی ـ رئیس ""-10نادرقلی قورچیان ـ عضو هیات امناء ""-9عالی 
سیداحمد ""- 11پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر هیات امناء 

آقاي کبیري ـ نماینده سازمان برنامه و بودجه-9معتمدي ـ عضو هیات امناء 

: خرینمتا1-9
آقاي دکتر حسین زمردیان-1: اعضاي غایب1-10
آقاي بهاءالدین شریعت ـ مدیر کل دفتر هیاتهاي امناء - 1: سایر شرکت کنندگان1-11

و هیات ممیزه مرکزي 

:دستور جلسه-2
-



:مصوبات-3
هاشمی گلپایگانی وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی پیرامون قانون تشکیل هیاتهاي امناء و اهمیت پس از آن جناب آقاي دکتر . اهللا مجید آغاز شدجلسه با تالوت آیاتی از کالم

سپس جلسه وارد . تی ایراد فرمودندآن در اداره امور دانشگاهها و ساختار تشکیالتی جدید و عملکرد هیاتهاي امناء در دوره اول و رفع مشکالت مربوط به اجراي مصوبات بیانا
.دستور شد

نامه داخلی هیات امنادستور اول ـآئین
.شودالعاده در موارد ضروري، بنا به تقاضاي هر یک از اعضاء و موافقت رئیس هیات تشکیل میبار در سال و جلسات فوق2ـ جلسات عادي هیات امناء حداقل 1ماده 
نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها، پیشنهادها و آید و دعوتوسیله دبیر هیات بعمل میـ دعوت براي تشکیل جلسات عادي پس از هماهنگی با رئیس هیات امناء به 2ماده 

نامه و العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یکهفته قبل نسبت به ارسال دعوتدر موارد فوق. شودمدارك مربوط حداقل یکماه قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می
.هد شددستور جلسه اقدام خوا

یابد و تصمیمات با اکثریت آراي موافق اعضاي حاضر در جلسه ـ جلسات هیات امناء با حضور حداقل دوسوم اعضاء و با ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسمیت می3ماده 
.راي کمتر باشد6شود و راي الزم براي تصویب نباید از میراي بوده است، مصوب تلقی در صورت تصاوي آراء، راي طرفی که رئیس هیات امناء با آن هم. معتبر خواهد بود

تواند پیشنهاد خود را براي دبیر هیات ارسال نماید تا بر هر یک از اعضاء هیات امناء می. ـ دستور جلسات را دبیر هیات با تصویب رئیس هیات امناء تعیین خواهد کرد4ماده 
.طبق اولویت در دستور کار قرار گیرد

.دـ دبیر هیات امناء خالصه مذاکرات هر جلسه را تهیه نموده و پس از تائید رئیس هیات، حداکثر ظرف مدت یکماه براي اعضاء ارسال خواهد کر5ماده 
ت امناء امضاء خواهند شود ثبت و ذیل صفحات دفتر مزبور را رئیس هیاتبصره ـ صورتجلسات شامل خالصه مذاکرات و متن مصوبات هیات در دفتري که بدین منظور تهیه می

.نمود
نویس مصوبات را در همان جلسه امضاء خواهند گردد و اعضاي حاضر در جلسه پیشـ مصوبات هیات امناء پس از هماهنگی توسط رئیس هیات امناء جهت اجراء ابالغ می6ماده 
.نمود

.گرددنگ و آموزش عالی و یک نسخه از مصوبات مذکور براي اعضاء ارسال میتبصره ـ یک نسخه از مصوبات هیات امناء به دفتر هیاتهاي امناء در وزارت فره
طبق دستورالعمل پیوست این "کمیسیون دائمی"ـ به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور کار هیات امناء کمیسیونی تحت عنوان 7ماده 
.شودنامه تشکیل میآئین



قانون تشکیل 7تواند در صورت لزوم براي تصویب نهائی مسائل طرح شده بغیر از بودجه تفصیلی و ساختار تشکیالتی موضوع بندهاي ب ـ ج ـ د، ماده ـ هیات امناء می8ماده 
.هیاتهاي امناء به کمیسیون دائمی یا کمیسیونهاي منتخب دیگر تفویض اختیار نماید

اي برخوردار است لذا کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و همچنین ساختار تشکیالتی از اهمیت ویژهـ نظر باینکه بررسی و تصویب بودجه تفصیلی و9ماده 
.امناء خواهد رساندکارشناسی نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی و ساختار تشکیالتی اقدام و نتیجه بررسی را همراه با گزارش توجیهی الزم به تصویب هیات

.هاي بودجه تفصیلی در قالب هیات امناء بعهده کمیسیون دائمی خواهد بودیب اصالحیهتبصره ـ تصو
.دهدات کتباً اطالع میـ اعضاي هیات امناء باید شخصاً در جلسات حضور بهمرسانند و چنانچه یکی از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند مراتب را قبالً به دبیر هی10ماده 

عمل ور هر یک از اعضاء در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادي که بدون عذر موجه بوده باشد اقدام الزم از سوي رئیس هیات امناء بتبصره ـ در صورت عدم حض
.تشخیص عذر موجه حسب گزارش دبیر هیات با رئیس امناء خواهد بود. خواهد آمد
.براي دوره دوم هیات امناء به تصویب رسید5/6/74لین جلسه از دوره دوم هیات امناي منطقه یک پژوهشی مورخ نامه در ده ماده و چهار تبصره و یک پیوست، در اواین آئین 

نامه داخلی آئین7دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمسیون دائمی موضوع ماده دستور دوم ـ
)نامه داخلیپیوست آئین(

:ترکیب اعضاي کمیسیون بترتیب زیر است-1
ـ دبیر هیات امناءالف 

نظران به انتخاب هیات امناء ب ـ معادل اعضاي هیات امناء و یا سایر متخصصان و صاحب
ج ـ یکنفر از معاونین یا مشاورین وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی 

.نمایدتبصره ـ رئیس کمیسیون را وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب می 
. شوددگی به کمیسیون ارجاع مینحوه فعالیت کمیسیون ـ موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم دارد از طرف هیات امناء تعیین و براي رسی-2

خالصه بررسیها و نظرات کمیسیون و تصمیمات . گیردقرار میدر فاصله جلسات هیات امناء نیز پیشنهادها و موضوعات مطروحه به پیشنهاد دبیر هیات در دستور کار کمیسیون 
.رسدمتخذه در جلسه بعدي هیات امناء مطرح و به تصویب هیات امناء می

جلسه اتخاذراي موافق اعضاي حاضر در) راي 4(یابد و تصمیمات کمیسیون با حداقل اعضاء رسمیت می) راي6(نحوه تشکیل جلسات ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل -3
.شودمی



:در این جلسه اعضاي کمیسیون دائمی بشرح زیر انتخاب شدند
آقاي دکتر باریکانی-1
بلورچیان""-2
غفوري آشتیانی""-3
گلیائی""-4
کبیري ـ نماینده سازمان برنامه و بودجه"-5
)رئیس کمیسیون ( دکتر مضطرزاده "- 6
) دبیر کمیسیون( معتمدي ""-7

.با نظر دبیر هیات به تناسب موضوع می توان عضو کمیسیون را از سایر موسسات دعوت نمود-8

دستور سوم ـ تفویض اختیار به کمیسیون دائمی براي بررسی و تصویب بودجه
.هاي آن مشخص گردیده استاصالحیههاي تفصیلی و، نحوه رسیدگی به بودجههیات اعالم نمود براساس اصالحاتی که در آئین نامه داخلی انجام شده

دستور چهارم ـ تفویض اختیار در خصوص اصالح آئین نامه ارتقاي هیات علمی
اختیار داد تا در خصوص بررسی اصالحات پیشنهادي آئین نامه ارتقاي اعضاي هیات علمی موسسات ) هیات ممیزه مرکزي ( هیات امناء به وزارت فرهنگ و آموزش عالی 

.و این منطقه اقدام و پس از هماهنگی الزم توسط وزارت و هیات ممیزه مرکزي به امضاء وزیر فرهنگ و آموزش عالی جهت اجراء ابالغ نمایدپژوهشی عض
ضوابط اجرائی الزم را دائمی ضمناً توصیه شد که در این بررسی ارزش واقعی به کارهاي تحقیقاتی که دانش فنی دارد داده شود و نیز موسسات عضو این منطقه در کمیسیون 
.ورد تصویب آن اقدام گردددر مورد کارهاي موظف تحقیقاتی اعضاي هیات علمی پژوهشی تهیه و پس از هماهنگی الزم به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال دارند تا در م

اصالح ضوابط فوق العاده مدیریت اعضاي هیات علمیدستور پنجم ـ
در مجموعه پستهاي سازمانی مصوب می باشند ) یک یا دو ستاره ( العاده مدیریت اعضاي هیات علمی که عهده دار پستهاي مصوب ستاره دار میزان حداقل و حداکثر فوق

هریک از موسسات مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در مورد تعیین میزان حداقل و حداکثر مندرج در جدول رئیس1/7/74بشرح زیر در قالب بودجه مصوب دانشگاه از 
ها و گروههاي مربوط و فعالیتهاي عضو منطقه با توجه به حجم کار و سختی آن ، بازدهی و کارآئی و مرتبه علمی عضو ، و فعالیتهاي پژوهشی عضو در مقایسه دانشکده

بوده و پس از گذشت یکسال ارزیابی مجدد براي تعیین درصدها بعمل این مصوبه براي مدت یکسال قابل اجراء . پژوهشی عضو در مقایسه با سایر مدیران، اتخاذ تصمیم نماید



.بینی نشده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی همطرازي و میزان درصدهاي مربوط تعیین و ابالغ خواهد شدبراي مشاغلی که در این مصوبه پیش. خواهد آمد
.ارش شودعملکرد این مصوبه در جلسه بعدي هیات امناء توسط هیات امناء گز

العاده مدیریت اعضاي هیات علمیجدول فوق
العاده پیشنهادي حداقل و حداکثر فوقسمت

روساي دانشگاهها ـ موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و -1
پژوهشگاهها و روساي مراکز و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت 

فرهنگ و آموزش عالی

جلسه چهارم هیات تعیین میزان در 
امناء دوره اول به وزیر فرهنگ آموزش 

.عالی تفویض شده است
معاونین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها و -2

تحقیقاتی وابسته به وزارتمعاونین مراکز و موسسات
درصد80ـ50

درصد60ـ 35هاي غیر مستقلها و آموزشکدهها و پژوهشکدهروساي دانشکده-3
هاي غیر مستقل و ها و آموزشکدهها و پژوهشکدهمعاونین دانشکده-4

روساي موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه و پژوهشگاه و روساي 
کتابخانه مرکزي و مرکز انتشارات دانشگاه و موسسه

درصد45ـ 20

مدیران کل از کادر آموزشی و پژوهشی و سرپرستان امور آموزشی و -5
ئی و پژوهشی و رئیس کوي یا خوابگاه دانشگاهدانشجو

درصد60ـ 20

درصد45ـ 15معاونان موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه و پژوهشگاه- 6
درصد40ـ 15مدیران گروههاي آموزشی و پژوهشی-7
درصد30ـ 10هاها و پژوهشکدهروساي کتابخانه دانشکده-8
آموزشی و پژوهشی و معاونین مدیرکل در روساي ادارات از کادر -9

دفاتر و ادارات کل دانشگاه و پژوهشگاه
درصد25ـ 5

درصد25ـ 5ها و آزمایشگاههاسرپرستان موزه-10
درصد60ـ 20سرپرست دوره شبانه-11
درصد45ـ 5معاون دوره شبانه-12
درصد25ـ 5روسا و سرپرستان بخشهاي تحقیقاتی-13
درصد45ـ 20روساي بخشهاي داراي گروه تابعه و گروههاي داراي بخش تابعه-14



رصدد30-10روساي بخشهاي تحقیقاتی بدون گروه-15
درصد25ـ 5هاسرپرستان امور انتشارات و مجله- 16

"العاده ماموریت روزانه اعضاي هیات علمیاصالح فوق"دستور ششم ـ 
1/1/74، از تاریخ العاده ماموریتنامه برقراري و پرداخت فوقآئین1العاده ماموریت روزانه، موضوع ماده هیات امناء با پیشنهاد موسسات عضو منطقه مبنی بر افزایش میزان فوق

. از مبلغ ده هزار ریال به چهارده هزار ریال موافقت نمود

"جلسه اعضاي هیات علمیاصالح میزان حق حضور در"دستور هفتم ـ 
1/7/74اعتبار از تاریخ هیات امناء با پیشنهاد موسسات عضو منطقه در مورد اصالح میزان حق حضور در جلسه اعضاي هیات علمی با توجه به مراتب علمی و بشرط وجود 

.ساعت در ماه باشد50ضو بوده و با رعایت سقف حداکثر بشرح ذیل موافقت نمود مشروط بر اینکه جلسات خارج از ساعات اداري و عالوه بر وظایف اصلی ع
مرتبه علمی مبلغ براي یک ساعت
ریال 5000مربی آموزشیار و مربی پژوهشیار 

و مربی لیسانس 
ریال6000) فوق لیسانس(پژوهش مربی و مربی

ریال8000استادیار و استادیار پژوهش 
ریال 9000دانشیار و دانشیار پژوهش 

ریال10/ 000استاد پژوهش استاد و 

دکتر سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناء

دکتر مهدي گلشنی
2ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر هیات امناي منطقه 

پژوهشی 




