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ردیف

آدرس در
کتاب قبلی

آدرس

قبل از اصالح

بعد از اصالح

مستند

در کتاب
جدید

آئیننامه داخلی هیأت امناء دانشگاهها/دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
صفحه ،35
1

ماده 5
اصالح متن

 ........تصممماماب مما
رأی نصف ه اضماهه
یممک ممض ا

مما

جلساب هاأب امنا ا ح ور حداقض دو سوم ض ا ا هاأب
امنا (حقاقی و حقوقی) رسمات مییا د و تصماماب ا رأی
ا ثریت ا ای حاضر در جلسه معتبر خواهد ود.

معتبر خواهد ود.

ند  7جلسه
 1531/6/11هاأب امنا

35

دانشگاه

آییننامه مالی معامالتی
در انتهای ماده ،بارب "دانشگاه مکلف است از این پس ،قبض از
پایان هر سال نسبت ه انتخاب و تأیاد مؤسسه حسا رسی سال
عد خود را ر ضوا ط و آئاننامه مالی و معامالتی از ان حداقض
سه استعالم اخذ شده از مؤسساب گروه الف جامعه حسا داران
رسمی شور و در موارد استثنا در سطح دانشکده از گروه ب
جامعه حسا داران رسمی شور در ماته منتخب هاأب امنا ا
ویت معاون توسعه دانشگاه ،نماینده وزارب متبوع و یک تا دو
نفر از ا ای هاأب امنا ه جلسه آن ه د وب ریاست دانشگاه
انجام میشود ،اقدام و نتاجه را در آخرین جلسه سال هاأب امنا
رای تصویب نهایی ارائه نماید تا مؤسسه حسا رسی در طول سال
از طرف هاأب امنا ناظر ر جریان امور مالی ( ازرسی قانونی) و
مشاور ملااب حسا داری در دانشگاه اشد.

1

صفحه ،61
ماده ،11
اضاهه شدن
بارب

-

5

صفحه ،113
ماده 11
الحاق یک
تبصره

-

دانشگاه در خصوص تبدیض وضعات مر اان هااب لمی خود از
تمام وقت ه تمام وقت جغراهاایی ،شاوهنامهای ا هماهنگی
معاونت آموزشی وزارب متبوع تنظام نماید و ر مبنای ارزشاا ی
و نظام امتاازدهی اقدام و در تاپ  1تا سقف  %67و در تاپهای
 1و  5تا سقف  ٪73تعداد مر اان خود مطا ق آئاننامه اداری و
استخدامی ا ای هااب لمی و هماهنگ ا هااب اجرایی
جذب در تبدیض ایشان از تمام وقت ه تمام وقت جغراهاایی
مض مینماید.

ند  11جلسه
1531/6/11
هاأب امنا دانشگاه

1

صفحه ،113
ماده 11
اصالح متن

 ........ا مممت ایمممام
مممذ ور حممدا ثر 1
پایه ه نسبت طمول
دوره مصوب تعلمق
میگارد........

ه آن دسته از ار نان غار هاأب لمی ه از ورساه تحصالی
وزارتخانه یا مؤسسه و یا مأموریت آموزشی در مقطع تحصالی
 PhDو یا دوره تخصصی و هوقتخصصی استفاده ردهاند ،در
صورب استخدام ه صورب هاأب لمی پامانی در مؤسسه ا ت
ایام مذ ور ه ازای هر سال دوره مصوب یک پایه (حدا ثر تا 1
پایه) تعلق میگارد.

ند 13جلسه
1535/11/17
هاأب امنا دانشگاه

3

صفحه ،157
ماده ،37
اصالح
تبصره

 ........یک و دو دهم
را ر ضرایب مصوب
........

مازان ضرایب هوقالعاده جذب و هوقالعاده مخصوص رای ا ای
هاأب لمی تمام وقت جغراهاایی یک و شش دهم را ر ضرایب
مصوب از تاریخ  35/17/1و از محض ا تباراب مر وطه می اشد.
ا مال این ضرایب در دوران استفاده از مأموریت آموزشی،
ورساه و هرصت مطالعاتی مقدور نمی اشد.

ند  3جلسه
1535/11/17
هاأب امنا دانشگاه

ند  3جلسه
1531/1/13
هاأب امنا دانشگاه

77

آییننامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی
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1
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ردیف

آدرس در
کتاب قبلی

آدرس
قبل از اصالح

مستند

بعد از اصالح

در کتاب
جدید

آییننامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی
صفحه ،165
ماده 113
6

اصالح
جدول
ضرایب

استاد1/15

ند  15جلسه

استاد1/71

دانشاار1/17

دانشاار1/67

استادیار1/51

استادیار1/31

مر ی1/17

مر ی1/57

مر ی

مر ی آموزشاار1/11

آموزشاار1/77

1535/1/17
هاأب امنا دانشگاه و
نامه شماره/377/1773د

177

مورخ35/17/1معاون
آموزشی وزارب متبوع

آییننامه اداری استخدامی اعضای غیرهیأت علمی
7

صفحه ،171
تبصره 1
ماده 57
(جایگزینی)

5

صفحه 113
و 115
الحاق یک
تبصره
ه ندهای
(ج)،
مواد  1و 3

 ...مدب سه سال تا
 1/1یا .......1/1

1
 ...مدب سه سال تا
4

1
2

-

یا .....

111

آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری

-

الف) تبصره ند (ج) ماده :1
شرایط مومی انتصاب رئاس مؤسسه از ماان اشخاص ،تا ع
اقلاتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
ه شرح ذیض است:
 -1ا تقاد ه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران
 -1ا تقاد ه قانون اساسی و التزام ملی ه والیت مطلقه هقاه
 -5رخورداری از حسن شهرب اخالقی و وجاهت لمی و آشنا
ودن ا اداره مؤسسه
 -1دم تجاهر ه نقض احکام اسالمی در انظار مومی
 -3دم وا ستگی ه احزاب و گروههای غار قانونی
حائز ودن سایر شرایط مندرج در ند الف این ماده در
چارچوبهای دینی خود
ب) تبصره ند (ج) ،ماده :3
شرایط مومی لاه مدیران مؤسسه (معاونان ،مدیران ،رؤسا و
معاونان و مدیران دانشکدهها ،پژوهشکدهها و آموزشکدهها،
مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی و مدیران سایر واحدهای
دانشگاهی) تا ع یکی از اقلاتهای دینی مصرح در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،مطا ق تبصره ند (ج) ،ماده  1این
آئاننامه می اشد..

نامه شماره 31/5563
مورخ 1531/1/51
رئاس محترم شورای
الی انقالب هرهنگی

 113و
116

دستورالعمل نحوه تعیین فوقالعاده جذب
صفجه
3

،536
ماده 15
اصالح متن

 ........ضمناً حمدا ثر
سمممقف پرداخمممت
ریالی این هوق العاده
ممر حسممب مممدر
تحصمممالی را مممر
جدول ذیض تعاان و
مممی ایممد ر ایممت
گردد.

حذف قاد سقف ریالی هوقالعاده مذ ور ا ر ایت مقرراب پس از

ند  11جلسه

پاش انی در ودجه و تأمان ا تبار از محض ودجه مصوب ه

1535/11/17

ار نان غار هاأب لمی مشمول (رسمی ،رسمی آزمایشی،

هاأب امنا دانشگاه

پامانی ،طرحی و قراردادی) از تاریخ  1531/1/1مواهقت گردید.

دبیرخانه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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3

