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 اسامی مؤسسات عضو هیأت امنا:

 دانشگاه شیراز 

 مرکز اطالع رسانی علوم و فناوری 

 پایگاه استنادی جهان اسالم 

 دانشگاه جهرم 

 دانشگاه هنر شیراز 

 مجتمع آموزش عالی الرستان 

 مرکز آموزش عالی آباده 

 مرکز آموزش عالی استهبان 

 مرکز آموزش عالی اقلید 

 مرکز آموزش عالی فیروزآباد 

 مرکز آموزش عالی ممسنی 

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب 

 

 

 ساعت شروع و پایان جلسه:

 

10:00 - 18:00  

 محل تشکیل جلسه:

 

  دفتر ریاست دانشگاه شیراز

 مؤسسه برگزار کننده:

 

  دانشگاه شیراز

 اسامی اعضای حقوقی:

های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های امنا و هیئتنده مرکز هیئتآقای دکتر شهاب کسکه؛ نمای  

 آقای دکتر حمید نادگران؛ دبیر کمیسیون دائمی 

 آقای دکتر سید مجتبی زبرجد؛ عضو حقوقی هیات امنا 

وریآقای دکتر محمد جواده دهقانی؛ رئیس پایگاه استنادی جهان اسالم و رئیس مرکز اطالع رسانی علوم و فنا  

 آقای دکتر محمدرضا مغاره؛ رئیس دانشگاه هنر شیراز

 آقای دکتر کامبیز مینائی؛ رئیس دانشگاه جهرم

 آقای دکتر محسن حاتمی؛ رئیس مرکز آموزش عالی آباده

 آقای دکتر محمدرضا جعفرزاده؛ رئیس مرکز آموزش عالی استهبان

 آقای دکتر علی طاهری؛ رئیس مجتمع آموزش عالی الرستان

دکتر حیدرعلی مردانی فرد؛ رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد آقای  

 آقای مهندس دکتر محمد بازیار؛ رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی

 آقای دکتر مهدی نجفی قیری؛ رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
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 اسامی اعضای حقیقی:

 آقای دکتر غالمرضا گرائی نژاد؛

ی؛آقای دکتر عزت اله رییس  

 آقای دکتر حمید نادگران؛

 آقای دکتر جعفر قادری؛
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 دستور یکم:

 تصویب آیین نامه تشکیالت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موسسات عضو

ها و مؤسسات آموزش های امنای دانشگاهقانون تشکیل هیأت «7»ماده « الف»بند  های توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه «1»به استناد ماده 

مقام محترم وزارت، آیین نامه تشکیالت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و  03/11/1394مورخ  264574عالی و پژوهشی و نامه شماره و/

 پژوهشی به پیوست تصویب شد.

 دستور دوم:

 تفویض اختیار هیأت امنا به کمیسیون دائمی یا هیأت رئیسه

های توسعه کشور، دستور ششم پنجمین نشست عادی از دور ششم هیأت امنای دانشگاه شیراز مورخ  قانون احکام دائمی برنامه "1"به استناد ماده 

تا اطالع ثانوی تمدید و به کلیه  01/01/1397)در خصوص تفویض اختیار هیأت امنا به کمیسیون دائمی یا هیأت رئیسه( از تاریخ 07/07/1394

تفویض اختیار به هیأت رئیسه ( داده شد. همچنین بندهای یاد شده تنها در  5و  2سسات عضو هیأت امنا تسری و تعمیم )به غیر از بندهای مو

 باشد و الزم است کلیه موسسات در این خصوص مجوز الزم را از هیأت رئیسه آن دانشگاه اخذ نمایند. اختیار هیأت رئیسه دانشگاه شیراز می

 دستور سوم:

 موسسات عضو نامه مالی و معامالتی آیین 26ماده   3اصالح تبصره 

ها و موسسات آموزش عالی قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه "7"ماده  "ط"های توسعه کشور، بند  قانون احکام دائمی برنامه "1"به استناد ماده 

موسسات  نامه مالی و معامالتی آیین "26"ماده   "3"های امنا و هیاتهای ممیزه، تبصره مرکز هیات 1397/ 8/ 1مورخ 15/ 186076و پژوهشی و نامه 

 عضو به شرح زیر اصالح شد:

 در صورت اتمام یک پروژه از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای و پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوطه، جابه جایی مانده

  مجاز است. هیات امناپروزه های همان طرح و یا دیگر طرح های در دست اجرا با تصویب اعتبار آن پروژه به سایر 

 دستور چهارم:

 تصویب برنامه جامع نیروی انسانی دانشگاه هنر شیراز

 برنامه جامع نیروی انسانی دانشگاه هنر به پیوست تصویب شد.  های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه  "1"به استناد ماده 

 دستور پنجم:

 تصویب برنامه جامع نیروی انسانی دانشگاه شیراز
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آموزش 1ها و مؤسسات های امنای دانشگاهقانون تشکیل هیأت « 7»ماده « ب»قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند « 1»به استناد ماده 

، برنامه جامع نیروی انسانی 10/04/1397یازدهمین نشست از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه شیراز مورخ  عالی و پژوهشی و مذاکرات در جلسه

 تصویب شد.  مدیریت و ساختار تفصیلی 23معاونت و  5دانشگاه شیرازاز جمله نمودار سازمانی دانشگاه شیراز با 

 شم:دستور ش

 اصالح فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه جهرم.

آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، فوق العاده  "59" ماده"1"قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره  "1"به استناد ماده

 مدیریت رئیس دانشگاه جهرم به شرح جدول ذیل اصالح می گردد:

نام          

            موسسه
 درصد فوق العاده مدیریت                       

    دانشگاه جهرم       
فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه  %75      

            تهران
 

 دستور هفتم:

 مجوز برگزاری همایش بین المللی دانشگاه شیراز

  

، 95/ 14/12های توسعه کشور و دستور بیستم از هشتمین نشست دور ششم هیأت امنا مورخقانون احکام دائمی برنامه "1"به استناد ماده 

 دانشگاه شیراز می تواند کنفرانس به شرح زیر را برگزار نماید:

 تاریخ عنوان همایش ردیف  

 97بهمن  24و  PEDSTC 2019 23الکترونیک قدرت، سیستم های محرکه و فناوری  'دهمین کنفرانس بین المللی 1

 1398خرداد  دومین همایش بین المللی و سیزدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی 2

 دستور هشتم:

  تمدید خدمت پیمانی اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه شیراز 
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آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با تمدید خدمت پیمانی  "15"و ماده   های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه "1"به استناد ماده 

 اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز به شرح زیر موافقت شد:

 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 مرتبه دانشکده

استخدام 

 پیمانی

شروع ماموریت 

 تحصیلی

پایان ماموریت 

 تحصیلی
 تمدید تا تاریخ

 ساسان سامانیان 1

-هنر و معماری

زشی گروه آمو

 هنر

 31/06/1398 31/2/1396 23/11/1390 1/11/85 استادیار

 فاطمه فالحتی 2
گروه -علوم

 آموزشی فیزیک
 22/04/1398 - - 22/04/1390 استادیار

 محمد حسین پور 3

 -هنر و معماری

گروه آموزشی 

 شهرسازی

 29/06/1398 - - 29/06/1390 استادیار

 حجت مهدی یار 4

مهندسی شیمی، 

گروه  -نفت و گاز

آموزشی 

 مهندسی نفت

 02/09/1398 - - 02/09/1389 استادیار

5 
غالمحسین 

 شاهینی

ادبیات و علوم 

-انسانی

آموزشی  گروه

زبانهای خارجی 

 و زبانشناسی

 15/11/1398 - - 15/11/1390 استادیار

6 
منصور دوست 

 فاطمه

گروه  -علوم

 آموزشی آمار
 *29/12/1397 - - 01/09/1385 استادیار

 دستور نهم:

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دارابنفر از اعضای هیات علمی  یک تمدید ماموریت آموزشی

آیین نامه استخدامی اعضای « 73»ماده « 3»و « 2»های قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره « 1»به استناد ماده 

 نفر از اعضای هیات علمی موسسه به شرح ذیل موافقت به عمل آمد: یک هیأت علمی، با درخواست تمدید مأموریت آموزشی
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 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی

شروع 

مأموریت 

 آموزشی

 مصوبه هیأت امنا

1 

دکتر 
عباس 

صدق 
 آمیز

15/11/91 
به مدت شش ماه )تمدید دوم( مشروط 15/05/96تمدید مأموریت آموزشی از

به دفاع از پایان نامه دوره دکتری در غیر این صورت می بایست بعد از تمدید 

 شش ماهه اول تا زمان فارغ التحصیلی از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

  

 دستور دهم:

  سال عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 5تمدید مدت خدمت بیش از 

ها و موسسات آموزش قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه "7"ماده "ن"'های توسعه کشور، بند قانون احکام دائمی برنامه  "1"به استناد ماده 

مرکز منطقه ای اطالع   نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز، مدت خدمت رسمی آزمایشی عضوآیین  "15 "عالی و پژوهشی و ماده

 رسانی علوم و فناوری به شرح زیر تمدید شد:

نام و نام 

 خانوادگی

دانشکده/ 

 موسسه

تاریخ 

 استخدام

هیات 

علمی 

پیمانی 

  )مربی(

تاریخ 

استخدام 

رسمی 

آزمایشی 

 )مربی(

شروع 

ماموریت 

 زشیآمو

پایان 

ماموریت 

 آموزشی

اخذ مدرک 

 دکتری
 تمدید

 حمید علیزاده

مرکز منطقه 

ای اطالع 

رسانی علوم 

 و فناوری

5/3/1381 6/4/1383 1/7/1383 13/4/1388 13/4/1388 29/12/1397 

  
  

 دستور یازدهم:

 مرخصی بدون حقوق عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
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دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب  با تقاضای مرخصی عضو هیات علمی  های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه  "1"به استناد ماده 

 موافقت شد: 31/06/97لغایت  97/ 01/01از تاریخ  مامور به تحصیل

 اه محل تحصیلدانشگ تاریخ ماموریت آموزشی نوع استخدام گروه آموزشی نام و نام خانوادگی

 دانشگاه شیراز 01/07/91 رسمی آزمایشی مهندسی کشاورزی صمد عرفانی فر 

  

 دستور دوازدهم:

 تعویق در صدور حکم پیمانی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

های توسعه کشور با تقاضای آقای دکتر اسماعیل سهیلی استادیار پیمانی دانشکده کشاورزی و  قانون احکام دائمی برنامه "1"به استناد ماده 

 به شرح جدول موافقت شد:  منابع طبیعی داراب در خصوص عدم دریافت ردیف استخدامی و تعویق در صدور حکم پیمانی

 توضیحات تاریخ عنوان ردیف

 ی در مرتبه مربیبه صورت قرارداد همکار 84/11/18 شروع به خدمت 1

   90/06/29 استخدام پیمانی 2

   91/07/01 شروع ماموریت تحصیلی 3

   96/06/31 اتمام ماموریت تحصیلی 4

   96/07/30 شروع بکار مجدد 5

   96/07/30 ارتقاء مرتبه به استادیاری 6

 یکی پایه بدو خدمت و دیگری تشویقی 2 تعداد پایه های دریافت کرده تا کنون 7
 

 دستور سیزدهم:

 موافقت با مأموریت تحصیلی سرکار خانم مریم فروغی نیا در مقطع دکتری

های توسعه کشوربا مأموریت تحصیلی عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی، خانم مریم فروغی نیا قانون احکام دائمی برنامه  "1"به استناد ماده 

نامبرده در هیأت امناء دانشگاه مبدأ.)انتقالی از دانشگاه سیستان و بلوچستان به  )مربی(در مقطع دکتری، با توجه به موافقت با مأموریت تحصیلی

 ) پیوست( موافقت می شود. دانشگاه هنر شیراز(
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 دستور چهاردهم:

 ماموریت آموزشی عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه جهرم. 

آیین نامه استخدامی اعضای هیات  "73"ماده  "5 "اجرای تبصره قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در راستای"1"به استناد ماده 

مورخ  252598/1/42خانم شهرزاد صداقت عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه جهرم، با توجه به نامه شماره  علمی، در خصوص ماموریت آموزشی

علوم مبنی بر درخواست ارسال صورتجلسه هیات امنا و صدور احکام ماموریت تحصیلی از تاریخ شروع   اداره کل بورس وزارت محترم8/1396/ 30

الزم پژوهشی از هیات ممیزه دانشگاه شیراز و موافقت هیات اجرایی جذب دانشگاه جهرم مبنی بر و هم چنین کسب امتیاز  1/7/1392به تحصیل 

در 7/1392/ 1ارسال پرونده وی به کمیسیون دائمی هیات امنا و نیاز گروه آموزشی مربوطه به تخصص ایشان، با ماموریت آموزشی نامبرده از تاریخ

 شرایط و ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید. مقطع دکتری مهندسی کامپیوتر با رعایت سایر

 دستور پانزدهم:

 انتخاب جناب آقای دکتر محمود مرادی به عنوان نماینده کمیسیون دائمی در هیات اجرایی منابع انسانی مرکز آموزش عالی استهبان

)دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی منابع انسانی  "1"پیوست " 1"و تبصره   قانون احکام برنامه های توسعه کشور "1"به استناد ماده

آقای دکتر محمود مرادی به عنوان نماینده کمیسیون دائمی هیات امنا  آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی( "1 "ماده "8"موضوع بند 

 انتخاب شدند. در هیات اجرایی منابع انسانی مرکز آموزش عالی استهبان،

 دستور شانزدهم:

 دانشگاه جهرم.نفر از اعضای هیات علمی   یک  تمدید ماموریت آموزشی

آیین نامه استخدامی اعضای « 73»ماده « 3»و « 2»های  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای مفاد تبصره« 1»به استناد ماده 

 آمد. دانشگاه جهرم به شرح ذیل موافقت به عمل  نفر از اعضای هیات علمی یک  هیأت علمی، با درخواست تمدید مأموریت آموزشی

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی

شروع 

مأموریت 

 آموزشی

 مصوبه هیأت امنا

1 
بهار 

 پورشاهیان
 1/1/1396 

  
به مدت شش ماه )تمدید دوم( 1396/ 1/ 1تاریخ تمدید مأموریت آموزشی از

مشروط به دفاع از پایان نامه دوره دکتری در غیر این صورت می بایست بعد از 

تا زمان فارغ التحصیلی از مرخصی بدون حقوق استفاده   تمدید شش ماهه دوم

 نماید.
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 دستور هفدهم:

 کبر سن اعضای قراردادی دانشگاه هنر شیراز 

  

به دانشگاه هنر شیراز  آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی "4"های توسعه کشور و ماده  قانون احکام دائمی برنامه  "1"به استناد ماده  

 شود کبر سن را جهت سه نفر از کارشناسان برای عضویت قراردادی اعمال نماید. اجازه داده می

  

  

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
مدرک و رشته 

 تحصیلی

شغل متناظر با 

 پست سازمانی

سابقه خدمت 

قرارداد مستقیم 

موقت )محدود( 

 کار

 30مازاد بر سن 

سال بر اساس تاریخ 

حداکثر سن در 

 آگهی استخدام

تاریخ صدور حکم 

قرارداد انجام کار معین 

پس از انجام مراحل 

ورود به خدمت با مجوز 

 هئیت امنا

 30/06/63 خانم صدیقه انصاری 1
ر یوتلیسانس کامپ

 نرم افزار

کارشناس امور 

 رایانه
 01/11/93 روز 2 20/06/91

 لیسانس جغرافیا 07/01/63 خانم سارا عسکری 2
کارشناس امور 

 فرهنگی
 01/02/94 روز 25ماه و  5 --

 01/03/95 روز 3ماه و  6 01/08/93 حسابدار لیسانس حسابداری 01/05/64 خانم ماریا عفیفی پور 3

 دستور هجدهم:

 جهت تصدی سمت مدیر امور دانشجویی دانشگاه جهرم.  انتخاب آقای علی شفاعت پناهی جهرمی

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای دستور العمل نحوه انتصاب اعضا در پست های سازمانی مدیریتی سطوح  "1"به استناد ماده 

( و با توجه به عدم وجود  2آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی )پیوست شماره  "20"ماده  "2"تبصره میانی و پایه و عزل آنان موضوع 

فرد واجد شرایط بر اساس دستور العمل مذکور، با انتخاب آقای علی شفاعت پناهی جهرمی عضو غیر هیات علمی قراردادی جهت تصدی سمت 

 ساله موافقت گردید. 2دوره مدیریتی  مدیر امور دانشجویی دانشگاه جهرم برای یک



 

 
یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق  

رازیدانشگاه ش یامنا اتیه  

 یامنا اتیه یدائم ونیسیصورتجلسه کم

14/9/1397مورخ  رازیدانشگاه ش  

 

یداریق یریسعداهلل نص  

رازیدانشگاه ش یامنا اتیه یدائم ونیسیکم سیرئ  

نادگران دیحم  

رازیدانشگاه ش یامنا اتیه یدائم ونیسیکم ریدب  

 10 

 

  نام خاتوادگی  و   نام
مدرک 

  تحصیلی

تاریخ   

                   بکارگیری

نوع   

                 استخدام
          سمت     

علی شفاعت 

                   جهرمی   پناهی

لیسانس   

مدیریت 

 دولتی

1/4/1391 
قرارداد انجام کار  

 معین

مدیر امور 

 دانشجویی

  

 دستور نوزدهم:

 به سمت های مدیریتی دانشگاه جهرم نفر از اعضای هیات علمی پیمانی  ب یکانتصا

آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با « 114»در اجرای تبصره ماده  کشور و های توسعه  قانون احکام دائمی برنامه« 1»به استناد ماده 

دار مصوب مندرج سازمانی ستاره  علمی پیمانی ) غیرطرح سربازی( به شرح جدول ذیل، جهت تصدی پستنفر از اعضای هیأت  «یک  »انتصاب 

العاده مدیریت به ایشان )منوط به تامین بار مالی مورد نیاز در سقف برای یک دوره مدیریتی و تخصیص فوقدانشگاه جهرم در سازمان تفصیلی 

 یانه(، موافقت گردید.اعتبارات تخصیصی سال

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی

مرتبه 

 علمی

استخدام 

 پیمانی
 سمت سازمانی مدیریتی

تاریخ 

 انتصاب
 علت انتصاب

 ........   معاون اداری و مالی 8/5/1396 استادیار حامد دهدشتی 1
 

 دستور بیستم:

 دانشگاه شیرازتعیین میزان شهریه دانشجویان بین المللی

/ 4نامه به شمارهم / قانون تشکیل هیات های امنا و« 7»ماده « و»قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، بند « 1»به استناد ماده 

، دانشگاه شیراز می تواند) به جهت افزایش رقابت پذیری در دانشگاه معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان6/1397/ 27مورخ31821

 اخذ نماید، محاسبه و معادل ریالی آن را  )مصوب بانک مرکزی( با نرخ ارز  را  منطقه( شهریه دانشجویان بین المللی خویشهای 

 دستور بیست و یکم:

تعیین میزان تخفیف شهریه دانشجویان رتبه های اول تا سوم، دانشجویان دارای مقام در جشنواره های ملی و دانشجویان تحت پوشش کمیته 

 امداد امام خمینی )ره(،بنیاد شهید و بهزیستی و...دانشگاه هنر شیراز
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ریه دانشجویان رتبه های اول تا سوم، دانشجویان دارای مقام در جشنواره تخفیف شه های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه  "1"به استناد ماده 

 های ملی و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(،بنیاد شهید و بهزیستی و... جهت دانشگاه هنر شیراز به شرح زیر تعیین شد:

 تخفیف شهریه:

ر رشته توسط گروه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که دانشجوی در پایان هر ترم تحصیلی نمرات و معدل دانشجویان در ه .1

نوبت دوم و دارای شهریه در بین کل دانشجویان گروه )اعم از نوبت دوم یا عادی( در نیمسال فوق دارای رتبه اول تا سوم باشد مشمول 

 حد درسی را در آن نیمسال گذارنده باشند.وا 16تخفیف شهریه خواهد شد.این تخفیف به دانشجویانی تعلق می گیرد که حداقل 

  شهریه %100دانشجویان حائز مقام رتبه اولی به میزان 

  شهریه %50دانشجویان حائز مقام رتبه دومی به میزان 

  شهریه %30دانشجویان حائز مقام رتبه سومی به میزان 

 باشند:دانشجویانی که در جشنواره های ملی و باالتر از آن شرکت کرده اند بر طبق موارد ذیل مشمول تخفیف شهریه می .1

  شهریه%100جشنواره بین المللی : رتبه های یک، دو و سه 

  شهریه %60رتبه سه  –شهریه  %80رتبه دو  –شهریه %100جشنواره ملی: رتبه یک 

 ره ها باید دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.: المپیادها و جشنوا1تبصره 

تخفیف می  %100دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی،بنیاد شهید و بهزیستی در صورت داشتن نامه معتبر مشمول  .1

 باشند.

 شهریه می باشند. %100زنان سرپرست خانوار مشمول  .2

 العالج براساس پرونده پزشکی ایشان در جلسه شورا مطرح و تصمیم گیری می شود در رابطه با تخفیف شهریه بیماران صعب .3

 سایر موارد براساس موردی، در جلسه مطرح و تصمیم گیری خواهد شد. .4

 دستور بیست و دوم:

 در صورت ارائه درس در ترم نامتعارف از دانشجویان مرکز آموزش عالی استهبان  اخذ شهریه

مرکز آموزش عالی استهبان می تواند در صورت ارائه درس در ترم نامتعارف )ترم نا  های توسعه کشور،قانون احکام دائمی برنامه  '1'به استناد ماده 

متعارف به نیمسال تحصیلی اطالق میگردد که مطابق سیالبس گروه آموزشی، واحد درسی مشخصی به طور مرسوم در آن ارائه نمی گردد( هزینه 

 شهریه دانشجویان نوبت دوم اخذ نماید.آن درس رامطابق 

 ارائه درس در ترم نامتعارف منوط به موافقت گروه آموزشی و شورای آموزش مرکز آموزش عالی استهبان می باشد.
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 دستور بیست و سوم:

مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و پایگاه  حق الزحمه های داوری پروپوزال طرح و مقاالت نشریات و نیز گزارش نهائی طرح جهت

 استنادی علوم جهان اسالم

های توسعه کشور، حق الزحمه های داوری پروپوزال طرح و مقاالت نشریات و نیز گزارش نهائی طرح  قانون احکام دائمی برنامه"1"به استناد ماده 

افزایش حق  و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم تصویب شد: همچنین  به شرح جدول ذیل برای مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم

 خواهد بود. %20الزحمه ها،هر سال به صورت 

 مبلغ پیشنهادی)ریال( مبلغ فعلی)ریال( عنوان  

 000/000/1 000/500 حق الزحمه داوری پروپوزال طرح و مقاالت نشریات چاپ مرکز/پایگاه

حق الزحمه داوری گزارش نهائی 

 طرح

 000/500/1 000/000/1 استادیار

 000/000/2 000/200/1 دانشیار

 000/500/2 000/400/1 استاد

 دستور بیست و چهارم:

 پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی خارج از مجتمع آموزش عالی الرستان

های توسعه کشوربه مجتمع آموزش عالی الرستان اجازه داده می شود حق الزحمه عوامل اجرایی  قانون احکام دائمی برنامه "1"به استناد ماده 

خارج از مجتمع که در ثبت نام دانشجویان ورودی جدید و برگزاری امتحانات همکاری دارند را مطابق دستورالعملی که به تصویب هیات رئیسه 

 می رسد، پرداخت نماید.

 دستور بیست و پنجم:

 کمک به صندوق قرض الحسنه اعضا مرکز آموزش عالی اقلید

قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش "7"ماده"و"قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند  "1"به استناد ماده 

آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی(  "93"ماده  دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی )موضوع" 4"پیوست شماره  "6 "عالی و پژوهشی، ماده

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی (،به مرکز  "67"دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی )موضوع ماده  "5"پیوست شماره " 7"و ماده 

ویش به صندوق قرض الحسنه اعضای خویش ریال از محل درآمد اختصاصی خ500/ 000/000اجازه داده می شود تا سقف مبلغ آموزش عالی اقلید

 با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تخصیص دهد.

 دستور بیست و ششم:

 خرید تجهیزات و به روز رسانی آزمایشگاههای دانشگاه شیراز  تسهیالت از بانکهای عامل جهت
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 14846/61/6نامه شماره های امنا،قانون تشکیل هیات« 7» ماده« و»قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند « 1»به استناد ماده 

و    معاون پژوهشی وزارت متبوع1397/ 06/ 05مورخ3/ 122483معاون محترم اداری، مالی و سرپرست منابع وزارت متبوع، نامه 1397/ 02/02مورخ

رعایت مفاد آیین نامه  ریال با 100/ 000/000/000مبلغ  ودشدانشگاه شیراز اجازه داده می  به کل کشور( 1397قانون بودجه سال  4بند ج تبصره 

برای خرید تجهیزات و   مالی و معامالتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط به عدم ایجاد خلل و وفقه در ماموریت های آموزشی و پژوهشی

   به روز رسانی آزمایشگاههای خویش از بانکهای عامل تسهیالت دریافت نماید.

 دستور بیست و هفتم:

 اخذ وام از بانک ها جهت خرید تجهیزات تخصصی و بروزرسانی آزمایشگاهها و کارگاهها جهت مرکز اطالع رسانی علوم و فناوری 

ریاست محترم  20/06/1397مورخ  312167شماره   ( ابالغ"8 "های توسعه کشور، )ردیف شماره  قانون احکام دائمی برنامه "1"به استناد ماده

ع ضوسازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر صدور مجوز اخذ وام از بانک ها جهت خرید تجهیزات تخصصی و بروزرسانی آزمایشگاهها و کارگاهها )مو

ریال  000/000/000/18 میلیون ریال 18000اند (، مرکز اطالع رسانی علوم و فناوری می تو1397( ماده واحده قانون بودجه سال 4بند)ج( تبصره)

 تسهیالت برای خرید تجهیزات و به روز رسانی آزمایشگاههای خویش از بانکهای عامل تسهیالت دریافت نماید.

 دستور بیست و هشتم:

  از محل درآمد اختصاصی پایگاه استنادی جهان اسالم  خرید تجهیزات تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاهها و کارگاهها اخذ تسهیالت جهت 

سازمان برنامه و  1397/ 06/ 20مورخ  312167شماره   بدین وسیله به پایگاه استنادی علوم جهان اسالم اجازه داده می شود تا بر اساس ابالغ

ماده واحده قانون  4کارگاهها موضوع بند)ج( تبصره  بودجه، مبنی بر اخذ تسهیالت برای خرید تجهیزات تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاهها و

 ریال نسبت به اخذ تسهیالت از بانک اقدام نماید.4/ 000/700/ 000تا سقف 1397بودجه سال 

 دستور بیست و نهم:

 مجوز دریافت تسهیالت از بانک های عامل برای خرید تجهیزات و به روز رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه جهرم.

 14846/61/6کل کشور و نامه شماره  1397قانون بودجه سال  "4"تبصره "ج"های توسعه کشور،بند قانون احکام دائمی برنامه  "1"به استناد ماده

ریال تسهیالت 000/043/9/ 000مبلغ   ن محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع ،دانشگاه جهرم می تواندمعاو 1397/ 2/2مورخ

  خویش از بانکهای عامل تسهیالت دریافت نماید. خرید تجهیزات و به روز رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای جهت

 دستور سی ام:

  یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس جهت مرکز اطالع رسانی علوم و فناوری فروش یک دستگاه خودرو و خرید  

مشکی )با کارکرد  405پژو  شودهای توسعه کشور، به مرکز اطالع رسانی علوم و فناوری اجازه داده می قانون احکام دائمی برنامه "1"به استناد ماده 

 ی ساخت داخل )پژو پارس( خریداری نماید.خویش را بفروشد. همچنین یک دستگاه خودرو سوار سال( 14
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 دستور سی و یکم:

 افزایش سقف رهن مسکن اعضای هیات علمی مجتمع آموزش عالی الرستان

ها و موسسات آموزش های امنای دانشگاهگ قانون تشکیل هیأت7"ماده "و "قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند  "1"به استناد ماده 

مجتمع آموزش عالی الرستان می تواند با توجه به افزایش تعداد اعضای هیات علمی، سقف کمک هزینه رهن مسکن اعضای هیات  عالی و پژوهشی،

اختصاصی ریال از محل درآمد  3/ 000/000/500ریال به000/000/2/ 000را از  1394/ 07/07علمی موضوع دستور سی و هفتم صورت جلسه مورخ 

 خویش افزایش دهد.

 دستور سی و دوم:

  هزینه سند زمین و ساختمان آن مر کز جهت مرکز آموزش عالی استهبان  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هزینه

مر کز آموزش عالی   اختصاصی، به عدم اعتبارات کافی درآمد  توجه به کشور و با های توسعهقانون احکام دائمی برنامه "1"به استناد ماده 

هزینه سند زمین و   جهت خویش را از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ریال 000/288/2/ 000 استهبان اجازه داده می شود مبلغ

 ساختمان آن مرکز هزینه نماید

 دستور سی و سوم:

  مرکز آموزش عالی ممسنی جهت ساختمان اداری خرید یک باب ساختمان

اجازه   مرکز آموزش عالی ممسنی  قانون تشکیل هیات های امنا،« 7»ماده « و»قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند « 1»به استناد ماده 

 15،000،000،000به مساحت تقریبی ]مساحت[ واقع دردرشهر نورآباد ممسنی و قیمت حدود  شود نسبت به خریدیک باب ساختمان داده می

، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معامالتی، سایر ضوابط و مقررات مربوطه و صرفه و صالح موسسه، با نظر کارشناس  ریال، به منظورساختمان اداری

 یهای عمرانرسمی دادگستری و تامین اعتبار مورد نیاز از محل درآمد اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و هماهنگی با دفتر طرح

 وزارت متبوع، اقدام نماید.

 دستور سی و چهارم:

 خرید ساختمان دانشگاه هنر شیراز

های توسعه کشور و با توجه به اتمام مهلت بهره برداری ساختمان فعلی دانشگاه هنر شیراز، به آن  قانون احکام دائمی برنامه  "1"به استناد ماده  

 000/000/000/35شود که از محل مانده وجوه اعتبارات طرح تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه سازی تا سقف  دانشگاه اجازه داده می

 یک ساختمان براساس ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری خریداری نماید.  ریال )سی و پنج میلیارد ریال(

  

 دستور سی و پنجم:
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سال جاری در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای جهت تکمیل   ریال از محل درآمدهای اختصاصی 000/000/1000هزینه کرد مبلغ  

 مسجد دانشگاه جهرم.  پروژه

اجازه داده می ه جهرمدانشگابه   های امنا،قانون تشکیل هیات« 7»ماده « و»قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند « 1»به استناد ماده 

تکمیل   در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه را جهت  از محل درآمدهای اختصاصی سال جاری ریال000/000/1000شود تا سقف مبلغ 

 ماموریت ، با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معامالتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، مشروط به عدم ایجاد خلل و وفقه درمسجد دانشگاه  هپروژ

 ضمن درج در بودجه تفصیلی هزینه نماید. موسسه  های آموزشی و پژوهشی 

 دستور سی و ششم:

 مرکز آموزش عالی اقلیدخرید اموال غیرمنقول از قبیل ساختمان، زمین و غیره جهت 

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معامالتی ،دستور نوزدهم موضوع مصوبه نود و  '1'به استناد ماده 

اصالح میگردد و مرکز آموزش عالی اقلید می تواند از محل درآمدهای اختصاصی ،مانده وجوه هزینه  30/03/1396هشتمین کمیسیون دائمی مورخ 

متر مربع زیربنا ( و یا تکمیل  3596متر مربع و  5/17565یک باب ساختمان )در زمینی به مساحت  ای مردمی جهت خریدای سنواتی و کمک ه

 000(تا سقف زیربنا مترمربع  3400   متر مربع و 000/730  )در زمینی به مساحت  و تجهیز پروژه نیمه تمام ساختمان آموزشی و کمک آموزشی

 ماید.ریال هزینه ن 60/ 000/000/

 دستور سی و هفتم:

کز منطقه ای اطالع جهت مر  موسسه حسابرسی97برای بررسی صورت های مالی سال  تعیین حسابرس مستقل )موسسه حسابرسی حافظ گام(

  رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

ها و مؤسسات آموزش عالی های امنای دانشگاههیأت قانون تشکیل '7'ماده  'ز'های توسعه کشور، بند  قانون احکام دائمی برنامه '1'به استناد ماده  

جهت حسابرسی مرکز منطقه ای  ترین رقم پیشنهادی مؤسسه موسسه حسابرسی حافظ گام شده و پایین  و پژوهشی و با توجه به استعالمات انجام

 انتخاب گردید. 1397ادی علوم جهان اسالم در سال اطالع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استن

، به عنوان حسابرس مستقل هر دو سازمان جهت سال 97طبق استعالم انجام شده جهت انتخاب حسابرس برای رسیدگی به صورت های مالی سال 

  ل( انتخاب شده است .ریا 80،000،000ریال و پایگاه استنادی  120،000،000ریال )مرکز منطقه ای  200،000،000به مبلغ 97

 دستور سی و هشتم:

 برقراری فوق العاده بدی آب و هوا جهت اعضای هیأت علمی دانشگاه جهرم.
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قانون نحوه تشکیل هیأت امنا دانشگاهها و موسسات آموزش  "7 "ماده "ی"قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور،بند "1"به استناد ماده 

مکلف است فوق  دانشگاه جهرم آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، "31" و ماده  عالی و پژوهشی

 به شرح ذیل پرداخت نماید: العاده بدی آب و هوا جهت اعضای هیأت علمی

 وص + فوق العاده جذب()حقوق مرتبه و پایه + فوق العاده مخص × %6                                          

  

 دستور سی و نهم:

 مجتمع آموزش عالی الرستان پرداخت کمک هزینه مهدکودک به اعضای

پیوست  "1"مطابق ماده های توسعه کشوربه مجتمع آموزش عالی الرستان اجازه داده می شود قانون احکام دائمی برنامه"1"به استناد ماده 

اعضای هیات علمی، به اعضای  آیین نامه استخدامی " 4"پیوست شماره  "1"آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و ماده  "8"شماره 

 هیات علمی و غیر هیات علمی کمک هزینه مهدکودک پرداخت نماید.

 دستور چهلم:

 دانشگاه هنر شیراز 97عضو هیئت علمی برای سال  استخدام 

ها و موسسات آموزشی  های امنای دانشگاه قانون تشکیل هیات '7'ماده 'ن'های توسعه کشور و بند قانون احکام دائمی برنامه   '1'به استناد ماده  

معاون محترم آموزشی وزارت متبوع، موضوع دستورالعمل طرح ساماندهی و تقویت  96/ 30/03مورخ  65316/2و پژوهشی و در راستای نامه شماره 

های در حال توسعه، به دانشگاه هنر شیراز اجازه  ساله موسسه 5در حال توسعه، منضم به اصول مد نظر در تدوین برنامه راهبردی آموزش عالی 

نفر عضو هیأت علمی پس از کسب مجوز از دفتر معاونت آموزشی متبوع و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط  15تعداد  97شود برای سال داده می

 یأت علمی و تامین بار مالی در سقف اعتبارات تخصصی ساالنه و در سقف پست های سازمانی مصوب به کارگیری نماید.به جذب اعضا ه

  

 دستور چهل و یکم:

   مرکز اطالع رسانی علوم و فناوری قرار داد کارمعین از محل خروجی های عضو 10استخدام 

مرکز اطالع  آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی" 3"ماده  "1"های توسعه کشور و تبصره قانون احکام دائمی برنامه  "1"به استناد ماده 

با توجه به فهرست پیوست )خروجی های نیروهای قرارداد کار معین این  عضو قراردادی غیر هیات علمی را "10"  رسانی علوم و فناوری می تواند

 کنون( استخدام نماید. تا 1386مرکز از سال 
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 دستور چهل و دوم:

 مرکز آموزش عالی اقلید تبدیل وضعیت اعضای غیر هیات علمی قراردادی به پیمانی

های توسعه کشور به مرکز آموزش عالی اقلید اجازه داده می شود نسبت به تبدیل وضعیت اعضای  قانون احکام دائمی برنامه "1"به استناد ماده 

 غیر هیت علمی مشمول اقدام نماید.

می تواند درقالب سهمیه ابالغی از سوی وزارت،  موسسه – 9آیین نامه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی )ماده  9مطابق ماده 

 وضعیت بکارگیری اعضای قراردادی مشمول این آیین نامه را پس از احراز شرایط ذیل، به پیشنهاد هیأت اجرایی، تایید هسته گزینش ، موافقت

و تصویب هیأت امنا با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه، مشروط به وجود پست سازمانی بالتصدی به استخدام پیمانی تبدیل  موسسهئیس ر

 نماید.

سال سابقه قراردادی با مدرک مزبور در دانشگاهها و موسسات آموزش  7دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه و حداقل  –الف

 لی، پژوهشی و فناوریعا

سال سابقه قراردادی با مدرک مزبور در دانشگاهها و موسسات آموزش  5دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه و حداقل  –ب 

 عالی، پژوهشی و فناوری

ه قراردادی با مدرک مزبور در سال سابق 3دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد وباالتر یا سطح های سه و چهار حوزه و حداقل  –ج 

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری(

 به مرکز آموزش عالی اقلید اجازه داده می شود نسبت به تبدیل وضعیت اعضای غیر هیت علمی مشمول اقدام نماید.

 دستور چهل و سوم:

 تصویب برنامه جامع نیروی انسانی مرکز آموزش عالی آباده

ای با آق  با توجه به هماهنگی  های توسعه کشور برنامه جامع نیروی انسانی مرکز آموزش عالی آباده قانون احکام دائمی برنامه "1"به استناد ماده 

 تصویب شد. دکتر رعنایی عضو هیات علمی مدیریت دانشگاه شیراز

 


