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:دستور جلسه-2
21نامه مالی و معامالتی براساس مشکالت و پیشنهادهاي رسیده از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پیشنهادهاي گردهمائی مورخ اصالحات آئیناول ـدستور 

مطرح و بتصویب رسیدمعاونین اداري و مالی موسسات مذکور و بررسیهاي انجام شده در شوراي هماهنگی هیاتهاي امناء بشرح زیر 1372مهرماه 22و



هیات با توجه به مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مجلس شوراي اسالمی و . العاده کار با اشعه به اعضاي هیات علمی مطرح گردیددستور دوم ـ موضوع پرداخت فوق
.گردد با پیشنهاد ارائه شده بشرح زیر موافقت نمودمینامه اجرائی و دستورالعمل آن که در مورد کارکنان مشمول قانون استخدام کشوري اجراء آئین

.نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران بشرح زیر اصالح گردیدآئین6پیوست شماره 3ـ ماده دستور سوم
کل کشور مطرح شد که به هیات رئیسه دانشگاه یا موسسه تفویض اختیار 1373قانون بودجه سال 56هاي موضوع تبصره ـ موضوع تهیه دستورالعملها و تعرفهدستور چهارم

بعد از تائید وزیر فرهنگ و آموزش عالی اجراء ها باستثناي دوره شبانه اقدام نمایند و آمد موسسه نسبت به تهیه دستورالعملها و تعرفهگردید تا با توجه به موقعیت و نوع در
.نمایند

:هاي شبانه و جریمه انصراف از تحصیل دانشجویان مذکور مطرح و بشرح زیر بتصویب رسیدهاي دورهـ موضوع تعیین هزینهدستور پنجم 

هاي آن مطرح و پیشنهاد اصالحی بشرح زیر عیناً بتصویب و تبصره) ستادیارمربی و ا(2و1نامه استخدامی هیات علمی براي مراتب آئین9ـ موضوع اصالح ماده دستور ششم 
رسید

و اداري مطرح شد که براي ماموریتهاي ) فرصت مطالعاتی(، پژوهشی )تحصیلی(ـ موضوع پرداخت حق مسکن به اعضاي هیات علمی در ایام ماموریتهاي آموزشی دستور هفتم
.ماه مورد موافقت قرار نگرفت3بیشتر از 

نامه مزبور در موسسات پژوهشی یکسال ببعد مطرح شد که با توجه باینکه آئین1/2/73نامه نحوه انتخاب مربی آموزشیاران از تاریخ موضوع تمدید اعتبار آئیندستور هشتم ـ
نامه مزبور در موسسات آئین1/2/74دیرتر از موسسات آموزشی بمورد اجراء گذارده شده موافقت گردید چنانچه درخواستی موجود بود بصورت موردي مطرح و حداکثر تا تاریخ 

. عضو این منطقه اجراء گردد

.تفویض اختیار گردید1374و تصویب بودجه تفصیلی سال 1374و بررسی بودجه پیشنهادي سال 1373ـ به کمیسیون دائمی براي تصویب بودجه تفصیلی سال دستور نهم

دستور دهم ـ سایر موارد ـ 



:مصوبات-3
نحوه تهیه و تنظیم دستور جلسه موضوعات مندرج در دستور جلسه بشرح زیر مطرح و مورد بررسی جلسه با تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید آغاز شد و پس از بحث کلی پیرامون

.و تصویب قرار گرفت

21نامه مالی و معامالتی براساس مشکالت و پیشنهادهاي رسیده از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پیشنهادهاي گردهمائی مورخ ـ اصالحات آئیندستور اول
22و

:معاونین اداري و مالی موسسات مذکور و بررسیهاي انجام شده در شوراي هماهنگی هیاتهاي امناء بشرح زیر مطرح و بتصویب رسید1372مهرماه 
:نامه مالی و معامالتی بترتیب زیرآئین39اصالح ماده - 1-1
و هدایا به تعداد مورد نیاز جهت دریافتها و پرداختهاي مربوط با درخواست ذیحساب نزد شعب حسابهاي بانکی موسسه و واحدهاي تابعه باستثناي حسابهاي کمکهاي مردمی "

.استفاده از حسابهاي مزبور با امضاء مشترك ذیحساب و رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف آنها ممکن خواهد بود. گرددبانکهاي مربوط افتتاح می
.مقرر شد از نظر حقوقی بررسی شود و در صورت عدم اشکال به متن اضافه گردد"با درخواست ذیحساب"بارت بعد از ع) مستقیماً(در مورد افزایش کلمه 

:نامه بشرح زیر اصالح شدآئین41بند مربوط به امور چاپ و صحافی در ماده - 2-1
.دامور مربوط به چاپ و صحافی به تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وي انجام خواهد ش-"

.ضمناً در مورد سایر امور مربوط به چاپ و صحافی دستورالعمل واحدي توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و ابالغ خواهد شد
:نامه بترتیب زیر اصالح شدآئین42طبقه بندي معامالت موضوع ماده - 3-1
.ریال تجاوز نکند000/000/5/-معامالت جزئی معامالتی است که مبلغ آن از -
.ریال تجاوز نکند000/000/25ریال بیشتر و از 001/000/5معامالت متوسط معامالتی است که مبلغ آن از -

.ریال بیشتر باشد001/000/25ـ معامالت عمده معامالتی است که مبلغ آن از 
.وافقت نشدم) 0و پس از تائید رئیس موسسه معتبر خواهد بود(و حذف عبارت 45با اصالح قسمت آخر ماده - 4-1
:نامه با توجه به ابالغ دستورالعمل حسابداري از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی بشرح زیر اصالح گردیدآئین56متن ماده - 5-1

باشد که توسط وزارت کلی میـ نحوه نگهداري حساب حسابهاي مستقل و نمونه اوراق، دفاتر، اسناد و مدارك حسابداري و گزارشهاي مالی بموجب دستورالعمل متحدالش56ماده 
.گرددفرهنگ و آموزش عالی تصویب و ابالغ می

:نامه بترتیب زیر اصالح شدآئین64ماده -1- 6
یا خارج از لمی در داخلـ در مورد هزینه دعوتها، پذیرائیها و برگزاري مراسم و دادن هدایا و همچنین هزینه مسافرتهاي علمی و ورزشی دانشجویان و اعضاي هیات ع64ماده 



رسد ام مجاز از طرف وي میکشور در مواردي که تهیه اسناد و مدارك مربوط مقدور نباشد بر اساس صورتحسابهاي تهیه شده توسط مسئولین مربوط که به تائید رئیس یا مق
.قابل احتساب به هزینه است

لی و معامالتی در خصوص نحوه انجام مناقصه و مزایده بشرح زیر موافقت گردید و ضمناً مقرر نامه ماآئین48دستورالعمل موضوع ماده 12با اصالح قسمت آخر ماده - 7-1
.گردید موضوع چک از نظر حقوقی مورد بررسی بیشتري قرار گیرد که در صورت منع قانونی این مصوبه ملغی خواهد بود

بابت ضمانت حسن اجراي تعهدات از طرف قرارداد ضمانت % 10و حداکثر % 5/0د قرارداد حداقل نامه ـ موسسه مکلف است هنگام عقآئین48دستورالعمل موضوع ماده 12ماده 
در مواردیکه . شوددر موارد استثنائی با تشخیص رئیس موسسه سفته یا چک بجاي ضمانت نامه بانکی اخذ می. نامه بانکی یا سپرده نقدي که بحساب واریز شود، دریافت نماید

.نمایدبایستی چک در وجه دانشگاه و بدون ذکر هیچگونه مطلبی در متن آن صادر گردد و در اینصورت نبایستی مبلغ آن از یکصد میلیون ریال تجاوز گردد، میچک اخذ می
:نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهاي مردمی موافقت گردیدآئین3با افزایش یک تبصره بشرح زیر به ماده - 8-1

.تواند در این مورد اختیارات خود را بصورت کلی یاجزئی به مقام دیگري تفویض نمایدمیتبصره ـ رئیس موسسه 
:نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهاي مردمی بترتیب زیر اصالح گردیدآئین4ماده - 9-1

افتتاح حساب و برداشت از حسابهاي . ابل برداشت واریز خواهد گردیدنامه بر حسب نوع کمکهاي مردمی در حسابهاي بانکی قـ هدایا و کمکهاي مردمی موضوع این آئین4ماده 
.باشدمذکور با امضاء رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وي و حسابدار می

عه مصوب مجلس شوراي اسالمی و هیات با توجه به مقررات قانون حفاظت در برابر اش. العاده کار با اشعه به اعضاي هیات علمی مطرح گردیددستور دوم ـ موضوع پرداخت فوق
.گردد با پیشنهاد ارائه شده بشرح زیر موافقت نمودنامه اجرائی و دستورالعمل آن که در مورد کارکنان مشمول قانون استخدام کشوري اجراء میآئین

ئیس دانشگاه یا موسسه و طبق مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه و کنند به تشخیص رالعاده کار با اشعه به اعضاي هیات علمی که با اشعه کار میمصوبه ـ با پرداخت فوق
.بشرط وجود اعتبار موافقت میگردد1/1/73نامه اجرائی و دستورالعمل مربوط از تاریخ آئین

.نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران بشرح زیر اصالح گردیدآئین6پیوست شماره 3ـ ماده دستور سوم
سال در دانشگاه 3تواند بمنظور پرورش و آماده ساختن اعضاي هیات علمی تمام وقت خود تعدادي از مربیان یا استادیاران خود را که حداقل می) موسسه(شگاه دان-3ماده 

و رسمی که در وضعیت هیات علمی خدمت وقت پیوسته اعم از پیمانی بصورت تمام) بوده باشد) موسسه(با احتساب خدمت دوره ضرورت چنانچه در همان دانشگاه ) (موسسه(
نامه آئین20العاده مخصوص مذکور در ماده باشد با استفاده از حقوق و فوقمی) موسسه(کرده باشند جهت استفاده از بورسهاي دانشگاهی و یا بورسهائی که در اختیار دانشگاه 

ینه رفت و برگشت و عوارض خروج از کشور، ثبت نام و شهریه دانشگاهی به دانشگاه یا موسسات و در صورت ضرورت با پرداخت هز) موسسه(استخدامی هیات علمی دانشگاه 
.باشد اعزام دارد) موسسه(عالی آموزشی و تحقیقاتی یا مراکز صنعتی و تولیدي دیگري که مورد قبول دانشگاه 

د دانشگاه یا موسسه محل مطالعه و با تصویب شوراي بورس وزارت فرهنگ و آموزش عالی سال خواهد بود و با پیشنها3حداکثر ) ماموریتهاي تحصیلی(مدت اینگونه بورسها 



.مطالعه فوق ممکن است بطور متوالی یا متناوب انجام گیرد. براي یکسال دیگر قابل تمدید خواهد بود
.اي است که بتصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی خواهد رسیدنامهشرایط و ضوابط مربوط به استفاده از بورس و ماموریت تحصیلی در داخل کشور بر اساس آئین

.گرددتبصره ـ مدت ماموریت تحصیلی این اعضاء جزء ایام توقف در وضعیت رسمی آزمایشی آنان محسوب نمی

هیات رئیسه دانشگاه یا موسسه تفویض اختیار کل کشور مطرح شد که به 1373قانون بودجه سال 56هاي موضوع تبصره ـ موضوع تهیه دستورالعملها و تعرفهدستور چهارم
ها باستثناي دوره شبانه اقدام نمایند و بعد از تائید وزیر فرهنگ و آموزش عالی اجراء آمد موسسه نسبت به تهیه دستورالعملها و تعرفهگردید تا با توجه به موقعیت و نوع در

.نمایند

:بانه و جریمه انصراف از تحصیل دانشجویان مذکور مطرح و بشرح زیر بتصویب رسیدهاي شهاي دورهـ موضوع تعیین هزینهدستور پنجم 
:گرددهاي شبانه بشرح زیر تعیین میهاي متغیر دورهمیزان هزینه- 1-5

ـ هزینه ثابت بدون تغییر
ریال000/20/ـ هزینه متغیر هر واحد درس نظري ـ

الری000/40/ـ هزینه متغیر هر واحد عملی کم هزینه ـ
ریال000/80/ـ هزینه متغیر هر واحد عملی پر هزینه ـ

.باشد مانند واحد تربیت بدنیشود و یا اصوالً داراي مواد مصرفی نمیمنظور از واحدهاي عملی کم هزینه واحدهائی است که از مواد مصرفی بمقدار بسیارکم استفاده می: توضیح 
.شود مانند آزمایشگاههاي شیمیاستهالك استفاده میقیمت و پرمصرفی بمقدار زیاد و یا از دستگاههاي گرانهزینه واحدهائی است که از مواد واحد عملی پر

:شودمیزان جریمه انصراف از تحصیل دانشجویان دوره هاي شبانه بشرح زیر تعیین می- 2-5
قبل از زمان حذف و اضافه واحد تفاضاي انصراف یا حذف ترم یا مرخصی تحصیلی نماید، در صورتی که دانشجو دوره شبانه پس از ثبت نام و قبل از شروع کالسها و یا-5- 1-2

.تواند کل شهریه متغیر پرداختی را دریافت نمایدباستثناي شهریه ثابت، می
.ی به وي پرداخت نخواهد شددر صورتی که دانشجو پس از زمان حذف و اضافه تقاضاي انصراف یا حذف ترم یا مرخصی تحصیلی نماید، هیچگونه وجه-5- 2-2
ها به فرزندان اعضاي هیات علمی و دانشجویان کم درآمد و دانشجویان رتبه اول توجه مقرر گردید با تشخیص و تصویب هیات رئیسه دانشگاه در هنگام دریافت هزینه- 3-5

.خاص مبذول گردد
.شوداي عضو منطقه نمیهاي شبانه دانشگاههمفاد این مصوبه شامل دانشجویان فعلی دوره- 4-5
.هاي شبانه همه ساله بتصویب هیات امناي مربوط رسیده و پس از ابالغ وزارت فرهنگ و آموزش عالی قابل اجراء خواهد بودشهریه ثابت و متغییر دوره- 5-5
.افزایش شهریه براي دانشجویان ورودي جدید در دفترچه کنکور درج گردد-5- 6



.باشدمی1/7/74به تاریخ اجراي این مصو- 7-5
تا . هاي جاري و متغیر بودن میزان شهریه را بررسی و پیشنهاد الزم به شوراي هماهنگی هیاتهاي امناء ارسال دارندضمناً مقرر گردید دانشگاههاي مختلف موضوع تامین هزینه

.بررسی و پیشنهاد نهائی را براي تصویب هیات امناء تهیه و ارسال نمایدهاي شبانه را هاي ثابت و متغیر دورهشورا با توجه به پیشنهادهاي رسیده میزان هزینه

هاي آن مطرح و پیشنهاد اصالحی بشرح زیر عیناً بتصویب و تبصره) مربی و استادیار(2و1نامه استخدامی هیات علمی براي مراتب آئین9ـ موضوع اصالح ماده دستور ششم 
:رسید
سال و 2یابند یک دوره آزمایشی بمدت حداقل شوند و یا تغییر وضعیت میبا رعایت مقررات مربوط در مراتب یک و دو قبول و استخدام میاصالحی ـ داوطلبانی که 9ماده 

د و انجام وظائف مندرج مندي خود را به آموزش و تحقیق و کسب معلومات جدیبراي افرادي که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و عالقه. سال را طی خواهند نمود3حداکثر 
نامه را احراز نمایند به پیشنهاد دانشکده یا موسسه مربوط و تائید دانشگاه و تصویب نامه دانشگاه تهران نشان داده و کلیه شرایط مندرج در این آئیناصالحی آئین31در ماده 

داده خواهد شد و دوره آزمایشی با رعایت مقررات مربوط جزء دوران خدمت رسمی آنان هیات ممیزه دانشگاه یا هیات ممیزه مرکزي حسب مورد اجازه صدور حکم رسمی قطعی
.اهد شدبخدمت آزمایشی افرادي که ضمن دوره آزمایشی کلیه شرایط را براي مرتبه مورد نظر با تائید مراجع یاد شده احراز ننمایند خاتمه داده خو. شودمحسوب می

نامه استخدامی هیات علمی آئین44هیات علمی رسمی آزمایشی که در طی دوران خدمت آزمایشی تصدي سمتهاي اجرائی موضوع ماده سته از اعضايدر مورد آند- 1تبصره
شود و بررسی شوند، مدت مزبور جزء ایام خدمت رسمی آزمایشی آنان محسوب نمیدانشگاه تهران را بعهده میگیرند و یا مامور خدمت در سایر سازمانها و یا مامور بتحصیل می

.انجام خواهد شدصالحیت علمی و عمومی آنان براي تبدیل وضع به رسمی قطعی پس از خاتمه ماموریت و حداقل دو سال خدمت آموزشی و پژوهشی مستمر در دانشگاه
ت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را تکمیل و ماه فرمهاي مربوط به تبدیل وضعی6سال، حداکثر ظرف مدت 2ـ عضو رسمی آزمایشی موظف است پس از پایان 2تبصره 

عدم تکمیل و ارائه بموقع فرمها و مدارك بمنزله عدم تمایل عضو به ادامه خدمت در دانشگاه بوده و در پایان . بهمراه مدارك الزم براي بررسی پرونده به مراجع ذیربط تحویل شد
در موارد استثنائی و وجود عذر موجه با تائید هیات رئیسه دانشگاه عضو . زي براي ادامه خدمت نخواهد داشتشود و مجوسال به خدمت وي در دانشگاه خاتمه داده می5/2

سال مشخص 3پایان مهلت میتواند بخدمت خود تا پایان مهلت تعیین شده ادامه دهد مشروط بر اینکه وضعیت استخدامی عضو از نظر بررسی صالحیت علمی و عمومی قبل از
.ددو اعالم گر

سال در مورد قطعیت استخدام و یا خاتمه خدمت نظر قطعی 3ـ پس از تحویل مدارك توسط عضو، دانشگاه مکلف است به درخواست وي رسیدگی کرده و تا پایان 3تبصره 
مرکزي حسب مورد ادامه خدمت آزمایشی عضو براي مدت تواند در موارد استثنائی که به تشخیص رئیس دانشگاه یا هیات ممیزه یا هیات ممیزهدانشگاه می. خود را اعالم نماید

سال تجاوز کند و چنانچه 5سال ضروري باشد، اجازه دهد که عضو به خدمت رسمی آزمایشی خود ادامه دهد و در هر صورت نباید دوران خدمت رسمی آزمایشی از 3بیش از 
.سال نظر قطعی خود را اعالم ننماید وضعیت عضو به رسمی قطعی تبدیل خواهد شد5دانشگاه یا هیات ممیزه یا هیات ممیزه مرکزي حسب مورد در پایان 

فوق میباشند و به کلیه اعضاي 3و2هاي ـ کلیه اعضاي هیات علمی که در تاریخ ابالغ این اصالحیه در حالت استخدام رسمی آزمایشی هستند نیز مشمول مفاد تبصره4تبصره 
2تجاوز کرده باشد نیز شش ماه مهلت موضوع تبصره 3و2هايهاي مقرر در تبصرهتاریخ تصویب این اصالحیه خدمت آزمایشی آنان از مهلتهیات علمی رسمی آزمایشی که در



.باشداین مهلت فقط براي یکبار بوده و قابل تمدید نمی. شودداده می
.اً بشرح زیر بقوت خود باقی استاصالح و عین7و6و5قبلی بترتیب به 3و2و1هاي هاي تبصرهضمناً شماره

روز حقوق بر اساس آخرین حقوق و مزایاي دریافتی آنان پرداخت 20ـ به افرادیکه طبق مقررات این ماده بخدمتشان خاتمه داده میشود بازاي هر سال خدمت معادل 5تبصره 
.وق دریافتی پرداخت میگرددروز حق20ماه، 6روز و براي بیشتر از 10ماه 6خواهد شد و براي کسر کمتر از 

نامه بررسی و در اند مطابق این آئینـ وضعیت استخدامی کلیه اعضاء هیات علمی قراردادي و رسمی آزمایشی دانشگاهها که طبق مقررات مربوط به استخدام در آمده6تبصره 
حکم استخدام رسمی آزمایشی و قراردادهائیکه داراي شرایط مندرج در . ل خواهند شدصورت واجد بودن شرایط در مرتبه مربوط به استخدام رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی نائ

.نباشند لغو میگردد7و6و5مواد 
ج در یا رسمی آزمایشی قبلی آنان جزء دوران آزمایشی مندر) پیمانی(کلیه شرایط الزم را براي رسمی قطعی شدن دارا باشند به پیشنهاد دانشگاه متبوع مدت خدمت قراردادي 

.این ماده محسوب گردیده و حکم قطعی را دریافت خواهند نمود

و اداري مطرح شد که براي ماموریتهاي ) فرصت مطالعاتی(، پژوهشی )تحصیلی(ـ موضوع پرداخت حق مسکن به اعضاي هیات علمی در ایام ماموریتهاي آموزشی دستور هفتم
.ماه مورد موافقت قرار نگرفت3بیشتر از 

نامه مزبور در موسسات پژوهشی یکسال ببعد مطرح شد که با توجه باینکه آئین1/2/73نامه نحوه انتخاب مربی آموزشیاران از تاریخ شتم ـ موضوع تمدید اعتبار آئیندستور ه
نامه مزبور در موسسات آئین1/2/74کثر تا تاریخ دیرتر از موسسات آموزشی بمورد اجراء گذارده شده موافقت گردید چنانچه درخواستی موجود بود بصورت موردي مطرح و حدا

.عضو این منطقه اجراء گردد

.تفویض اختیار گردید1374و تصویب بودجه تفصیلی سال 1374و بررسی بودجه پیشنهادي سال 1373ـ به کمیسیون دائمی براي تصویب بودجه تفصیلی سال دستور نهم

دستور دهم ـ سایر موارد ـ 
پژوهشی تهران نیز اجراء 4تهران حسب مورد بعنوان مصوبه هیات امناء در منطقه 2جلسه هفتم هیات امناي منطقه 10- 1د مصوبات جلسه پنجم و ششم و بند مقرر ش- 1-10

.گردد

:پیشنهاد موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی بشرح زیر مطرح و عیناً بتصویب رسید- 2-10
توانند براي انجام خدمات تحقیقاتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی به تشخیص و مسئولیت رئیس عالی تحقیقاتی عضو هیات امناء این منطقه میدانشگاهها و موسسات آموزش 



ح یا پروژه تحقیقاتی موضوع هاي مربوط به طردر صورت انعقاد قرارداد مقطوع کلیه هزینه. منعقد نمایند) بصورت پیمانکاري(موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان قرارداد مقطوع 
.صورت خواهد گرفتقرارداد به عهده طرف قرارداد خواهد بود و پرداخت قرارداد بر اساس گزارش پیشرفت کار و تائید رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان 

دکتر سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
پژوهشی تهران4وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امناي منطقه 

دکتر فتح اله مضطرزاده
پژوهشی تهران4رئیس پژوهشگاه مواد و انرژي دبیر هیات امناي منطقه 


