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: پس از تالوت آیاتی چند از قرآن مجید دستور جلسه مطرح و بشرح زیر تصمیمات الزم اتخاذ گردید
را بررسی و تصویب نماید و نتیجه بررسی در جلسه بعدي 1373سال ) جاري و عمرانی(گذشته، بودجه پیشنهادي ـ به کمیسیون دائمی تفویض اختیار گردید تا همانند سال 1

.ودجه به عمل آوردهیات امناء ارائه گردد ضمناً کمیسیون دائمی هنگام بررسی بودجه از سایر اعضاي هیات امناء نیز دعوت الزم براي شرکت در جلسات بررسی ب

الجلسه اعضاي هیات علمی مطرح و بتصویب رسید که در صورت وجود اعتبار در کمیسیون دائمی منطقه در مورد اصالح میزان حق17/8/72جلسه مورخ ـ بند یک صورت2
.قابل اجراء خواهد بود1/1/72موسسات پژوهشی منطقه از تاریخ 

هیات ضمن موافقت با کلیات آن به . هیاتهاي امناء مطرح شدشوراي هماهنگی24/3/72رخ م مو/1318/15العاده جذب دانشگاههاي عضو منطقه موضوع نامه شماره ـ فوق3
آموزش عالی در این مورد شوراي هماهنگی هیاتهاي امنا تفویض اختیار نمود که براساس بررسی و نظرات کمیسیون دائمی منطقه و با توجه به سیاست کلی وزارت فرهنگ و

منوط به تامین اعتبار الزم در بودجه 1/1/73اجراي این مصوبه از تاریخ . تصمیم شوراي هماهنگی به منزله مصوبه هیات امناء تلقی خواهد شدبررسی و اتخاذ تصمیم نماید، 
.موسسات پژوهشی منطقه خواهد بود73سال 

:هیات علمی مامور به تحصیل مطرح و به شرح زیر به تصویب رسیدها و اعضاي ـ پیشنهاد پانزدهمین جلسه شوراي هماهنگی هیاتهاي امناء در مورد ترفیعات بورسیه4
و متعهد خدمت به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهش وابسته به این ) باشندکه در استخدام نمی(هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالی با اعطاي پایه به بورسیه: الف

پایه پس از اتمام تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و 3ه و مقطع دکترا باشند، براي مقطع کارشناسی ارشد یک پایوزارت می
.پژوهشی هنگام صدور حکم رسمی قطعی موافقت گردید

نشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که مامور شوند و اعضاي هیات علمی رسمی دابا اعطاي پایه به کارشناسان رسمی که به عنوان عضو هیات علمی استخدام می: ب 
4پایه و در مقطع دکترا بازاء هر سال تحصیلی یک پایه و حداکثر ) دو(2شوند در مقطع کارشناسی ارشد بازاء هر سال تحصیلی یک پایه و حداکثر به تحصیل و یا بورسیه می

اعم از عضو هیات علمی رسمی (عضو هیات علمی در دانشگاه و موسسه آموزش عالی و پژوهشی موافقت گردید پایه پس از اتمام تحصیل و بازگشت و شروع به کار به عنوان 
). آزمایشی و یا رسمی قطعی

.گیردپایه در دو مقطع تعلق نمی4باشد و به هر حال به یک نفر حداکثر بیش از هاي داخل و خارج از کشور میاین مصوبه شامل بورسیه: ج 
هیات سه نفري جانشین هیاتهاي امناء به شرح فوق اصالح و موارد مغایر آن از تاریخ تصویب در 23/10/68و 30/9/67جلسات سی و پنجم و سی و ششم مورخ مصوبات: د

.ملغی االثر خواهد بود4هیات امناي منطقه 
مورخ 26800/7201/15بوط به پایه حقوق اعضاي رسمی هیات علمی موضوع بخشنامه شماره اي از مقررات مرقانون اصالح پاره1ماده 2نامه تبصره آئین2ماده 2تبصره : هـ 
به عضو تعلق نگرفته است، کماکان به قوت خود 1/1/69غیر قابل احتساب بودن ترفیعاتی که به علت مسدود بودن جدول حقوقی از جمله سابقه بورس تا "موضوع 24/9/69



.هاي داخل دوره دکترا موافقت و احکام الزم را صادر نمایندقه موظفند با ماموریت تحصیلی بورسیهضمناً موسسات پژوهشی منط. باقیست

تحصیلی مطرح گردید که ـ پیشنهاد پانزدهمین جلسه شوراي هماهنگی هیاتهاي امناء در مورد ذخیره و باز خرید مرخصی استحقاقی اعضاي هیات علمی در ایام ماموریت 5
.به تصویب هیات رسید"باشدهاي قابل ذخیره و باز خرید نمیمرخصی اعضاي هیات علمی مامور به تحصیل و بورسیه"اینکهنظر شورا مبنی بر

.ـ بررسی شهریه دانشجویان دوره شبانه از دستور کار حذف شد6

هیات 8/11/70هـ مورخ 473ت /57350شوند موضوع تصویب نامه شماره ـ تطبیق و برقراري حقوق و مزایاي اعضاي هیات علمی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می7
.محترم وزیران مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید

.مند گردنداي که عضو هیات علمی در آن مرتبه شهید گردیده است بهرهاز حقوق و مزایاي یک مرتبه باالتر از مرتبه: الف
.هاي سنواتی عضو هر سال اعطا گرددپایه:ب
.گیرد، در مورد این اعضاء نیز اجرا گرددهر گونه افزایشی که در ارتباط با حقوق و مزایا به اعضاي هیات علمی شاغل تعلق می:ج

مطرح و پس 18/3/70و مورخ /6314هیات وزیران ابالغی به شماره 8/3/70هـ مورخ 62ت /84744تصویب نامه شماره 4نامه استخدامی اتباع خارجی موضوع ماده ـ آیین8
.از انجام اصالحات الزم به شرح زیر به تصویب رسید

دالر در 1000شود با توجه به مرتبه علمی تا معادل ریالی نامه عضو مدعو نامیده میالزحمه اعضاي هیات علمی خارجی مبرز که از این پس در این آیینـ حداکثر حق1ماده 
ی صرفاً براي تدریس مقطع دکترا با پیشنهاد رئیس موسسه مربوط و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی حداکثر تا معادل ریالی ماه قابل پرداخت است و در موارد استثنای

.دالر در ماه قابل افزایش خواهد بود1500
.شودـ کلیه پرداختها به ریال انجام می1تبصره 
.باشدموسسه میـ تعیین و برابري مرتبه عضو مدعو به عهده هیات رئیسه 2تبصره 

هیات وزیران و با رعایت مقررات مربوط هر ماه کسر و 8/3/70هـ مورخ 62ت /84744تصویب نامه شماره 7ـ کسور مربوط به بیمه درمانی عضو مدعو بر اساس ماده 2ماده 
.گرددبه صندوق تامین اجتماعی واریز می

.شودي مستقیم مربوط به اعضاي هیات علمی و با رعایت مقررات مربوط به اتباع بیگانه عمل میـ در مورد کسور مالیاتی بر اساس قانون مالیاتها3ماده 
در صورتیکه عضو . باشدشوند، به عهده موسسه و پرداخت اجاره بها به عهده فرد میـ ودیعه مسکن اتباع خارجی که براي مدت یکسال در موسسه مشغول به خدمت می4ماده 

.ر موسسه به خدمت اشتغال ورزد، پرداخت ودیعه نیز به عهده وي خواهد بودمدعو بیش از یکسال د



.ـ کمک هزینه مسکن به عضو مدعو توسط موسسه، برابر سایر اعضاي هیات علمی داخلی قابل پرداخت است5ماده 
.شودتوسط موسسه پرداخت میبراي یکبار ) فرزند2همسر و حداکثر (ـ هزینه بلیط رفت و برگشت عضو مدعو و خانواده همراه 6ماده 
.باشدنامه استخدامی اعضاي هیات علمی میآیین31و 30ـ عضو مدعو از نظر وظایف و تکالیف مشمول مقررات مواد 7ماده 
.ـ مرخصی استحقاقی و استعالجی عضو مدعو برابر با مرخصی اعضاي هیات علمی پیمانی ایرانی است8ماده 
.تحقیق به عضو مدعو در ازا انجام کار اضافه بر ساعات موظف بر اساس مرتبه مربوط مانند اعضاي هیات علمی ایرانی قابل پرداخت استالالتدریس و حقـ حق9ماده

د، به اعضاي هیات هاي مربوط به پرداخت حقوق و مزایاي اعضاي هیات علمی به شرطی که مغایر با مقررات بکارگیري اتباع خارجی نباشنامهـ سایر مقررات و آئین10ماده 
.تواند تسري یابدعلمی خارجی نیز می

.باشدقابل اجرا می1/1/72به تصویب رسید و از تاریخ 4هیات امناي منطقه 15/4/72تبصره در جلسه مورخ 2ماده و 11نامه در ـ این آیین11ماده 

زاده به عنوان مربی پژوهشیار مطرح گردید، هیات با توجه به سوابق علمی و تجربه کاري نـ پیشنهاد موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی مبنی بر استخدام آقاي امی9
.سال تجربه کارشناسی الزم معاف گردند، بقیه موارد بررسیهاي علمی و عمومی برابر مقررات از مجراي قانونی انجام شود10مشارالیه، مقرر داشت ایشان از محدودیت 

:صحافی به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردیدـ در مورد امور چاپ و 10
نامه مالی و معامالتی آئین41شود که در مورد امور چاپ و صحافی موضوع بند ماقبل آخر ماده پژوهشی اجازه داده می4به روساي موسسات تحت پوشش هیات امناي منطقه 

الی به تشخیص خود اقدام نموده و گزارش عملکرد را در اولین جلسه هیات امناء ارائه مورد عمل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش ع
.نمایند

.خاتمه یافت16سپس رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی گزارشی از عملکرد این موسسه ارائه و جلسه در ساعت 
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