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ـــ جناب آقاي دکتر معین وزیر فرهنگ و آموزش عالی ــ جناب آقاي دکتر فرهودي 
معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناي 

مناطق یک و دو پژوهشی ــ جناب آقاي دکتر گلشنی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و 
دو پژوهشی ــ جناب آقاي بنیانیان مطالعات فرهنگی و دبیر هیأت امناي منطقه 

ــ جناب آقاي دکتر ) عضو( معاون سازمان برنامه و بودجه ــ جناب آقاي دکتر اعوانی 
ــ جناب آقاي باریکانی ) عضو(ــ سرکار خانم دکتر نسرین معظمی ) عضو( مکنون 

رئیس پژوهشگاه پلیمر ــ جناب آقاي بلورچیان رئیس مرکز تحقیقات مهندسی شیمی 
جناب آقاي توفیق رئیس جناب آقاي زمردیان رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی ــــ

المللی روشهاي جناب آقاي دکتر افروز رئیس مؤسسه بینکاربردي ــدانشگاه جامع ـ
جناب آقاي دکتر احمدي رئیس سازمان سمت ــ جناب آقاي آموزش بزرگساالن ــ

ی ایران ــ جناب آقاي دکتر صنعتی دکتر غریبی رئیس مرکز اطالعات و مدارك علم
رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک 

: متاخرین1-9
آقایان عباسپور ـ غفوري آشتیانی ـ الریجانی ـ شریعتمداري ـ توکل : اعضاي غایب1-10

و آقایان مضطرزاده و معتمدي با اطالع قبلی 
مناء ــ آقاي آقاي بهاء الدین شریعت از دفتر هیأت اــ: سایر شرکت کنندگان1-11

چی از دکتر وحید احمدي از مرکز تحقیقات علمی کشور ــ آقاي مهندس خشه
پژوهشگاه مواد و انرژي ــ آقاي دکتر حاج حسینی از سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی 

نیا از کمیسیون دائمی هیأت امناي منطقه یک و دو ایران ــ آقاي ابریشمی

:دستور جلسه-2



:مصوبات-3
مؤسسات عضو به کمیسیون دائمی هیأت امناي مناطق یک و دو با رعایت 1377هاي تفصیلی جاري اعتبارات سال هاي بودجهـ پیشنهاد تفویض اختیار مبادله موافقتنامه1

. حدود اعتبارات مندرج در جدول زیر به تصویب رسید

هااعتبارات سایر هزینه
هاي کتباعتبارات هزینه

نشریات و مواد آزمایشگاهیو 
و تجهیزات

هاياعتبارات هزینه
تحقیقاتی

عتبارات فصل اول
)هزینه هاي پرسنلی(

%25حداقل %10حداقل %20حداکثر تا 

%45حداکثر تا 

به شرط توجیه کافی و کاهش از اعتبارات سایر *
%60ها تا هزینه

.گرددمؤسسات عضو به کمیسیون دائمی تفویض می1377هاي بودجه سال مبادله موافقتنامهدر مورد اعتبارات عمرانی در صورت نیاز، اختیار 
ي مرکزي بورس، که ـ پیشنهاد تفویض اختیار به کمیسیون دائمی در خصوص تمدید مأموریت تحصیلی اعضاء هیأت علمی با توجه به گزارش مؤسسه عضو و موافقت شوار2

سال تجاوز ننماید و گزارش آن به رئیس هیأت امناي مربوطه ارسال گردد، مورد 5نامه تجاوز نموده است مشروط بر اینکه از حداکثر آئینمأموریت آنها از حد مجاز مندرج در 
.تصویب قرار گرفت

در خصوص معافیت مربیان مأمور 25/3/76مورخ 5496/1952/15نامه استخدامی هیأت علمی، موضوع بخشنامه شماره آئین9بند ج ماده 3ـ پیشنهاد حذف بند آخر تبصره 3
نامه ارتقا براي تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به منظور رفع ابهام و بینی شده در آئینامتیازهاي پیش% 60به تحصیل در دوره دکتراي تخصصی از کسب 

:جایگزین نمودن آن با متن زیر
دکتري تخصصی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی پس از فراغت از تحصیل با اخذ مدرك دکتري تخصصی و شروع به کار تبدیل وضعیت مربیان مأمور به تحصیل در مقطع"

.چنانچه این مربیان موفق به اخذ مدرك دکتري نشوند، طبق ضوابط مربوط به مربی تبدیل وضعیت خواهند یافت. در مؤسسه متبوع انجام خواهد پذیرفت
التحقیق به مؤسسات تحقیقاتی مناطق یک و دو پس از گزارش آقاي دکتر باریکانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در مورد میزانـ میزان پرداخت حق4



.نمایندحقوق و مزایاي اعضاي هیأت علمی را با تشخیص باالترین مقام مؤسسه پرداختالتحقیق پرداختی، مؤسسات عضو مجاز باشند به میزان تا حق
الزم به شوراي هماهنگی ارجاع نامه خاص ارتقاء براي مؤسسات پژوهشی مورد تصویب قرار گرفت، و مقرر شد پیشنهاد ـ پیشنهاد ایجاد هیأت ممیزه مستقل و تدوین آئین5

.شود
ارائه گزارش ـ پیشنهاد موسسه زلزله شناسی در مورد احداث مسکن براي اعضاي هیأت علمی به علت عدم حضور رئیس موسسه به جلسه بعدي موکول گردید تا پس6

.کارشناسی کامل، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد
مورد تصدي آقاي دکتر محمدعلی ملبوبی عضو هیأت علمی پیمانی آن مؤسسه به معاونت پژوهشی آن مرکز طرح و مورد تصویب ـ پیشنهاد رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک در 7

.قرار گرفت

دکتر سید احمد معتمدي
دبیر هیأت امناي منطقه یک پژوهشی

دکتر مهدي گلشنی 
دبیر هیأت امناي منطقه دو پژوهشی


