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  9797//1111//0022مورخ مورخ   --نشست عادي هیات امناي دانشگاه یزد نشست عادي هیات امناي دانشگاه یزد   چهارمینچهارمینصورتجلسه بیست و صورتجلسه بیست و 
 

 )کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (دستور اول
 هاي عضو هیات امنا  دانشگاه 1396هاي مالی سال  بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنا از صورت

 :مصوبه
هـا و  امنـاي دانشـگاه   هـاي   قانون تشکیل هیـات » 7«ماده » هـ«ي توسعه کشور و بند ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد ماده 

هـاي عضـو    دانشـگاه  1396هاي مالی سال  ، گزارش موسسات حسابرسی منتخب هیات امنا از صورتمؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
گاه نسـبت بـه رفـع نـواقص و ایرادهـاي بنـدهاي مشـروط        دانشـ : هیات امنا، به سمع و نظر اعضاي محترم هیأت امنا رسید و مقرر شد

گزارش، اقدامات الزم را انجام داده و جهت نظارت بر حسن اجراي این تکالیف، کمیسیون دائمی ضمن بررسی مجدد گزارش حسابرس 
 .نا ارائه نمایدمنتخب، پس از انجام اصالحات توسط دانشگاه، گزارش نهایی تأیید شده توسط حسابرس را به جلسه آتی هیأت ام

 

 )کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (دستور دوم
 هاي عضو هیات امنا دانشگاه 1397هاي مالی سال  براي بررسی صورت ابرسحستعیین 
 :مصوبه

هـا و  دانشـگاه  امنـاي هـاي   هیـات قـانون تشـکیل   » 7«ماده » ز«هاي توسعه کشور و بند  قانون احکام دائمی برنامه» 1«به استناد ماده 
حسابرس منتخب هیـات   عنوان به» کویرحسابرسی ایساتیس محاسب موسسه «، هیأت امنا با تعیین پژوهشیمؤسسات آموزش عالی و 

موافقـت  جدول زیـر  مندرج در به شرح  هاي عضو هیات امنا، با هزینه حسابرسی دانشگاه 1397هاي مالی سال  امنا براي بررسی صورت
 .نمود

 

 )کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ ( :دستور سوم
 1397اي سال  هاي سرمایه دانشگاه اردکان در اعتبارات تملک دارایی 1396مصرف نشده درآمدهاي اختصاصی سال  مانده سنواتی انتقال
 : مصوبه

هـا و  امناي دانشـگاه ي ها قانون تشکیل هیات» 7«ماده » و«ي توسعه کشور و بند ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده 
شود تا سـقف مبلـغ   به دانشگاه اردکان اجازه داده میمالی و معامالتی،  نامه آیین 36ماده  2و تبصره  مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

ضـوابط و  بـا  را  1397انتقالی بـه سـال    1396مصرف نشده درآمدهاي اختصاصی سال  یاز محل مانده سنوات میلیون ریال »13841«
اي بـراي   هـاي سـرمایه   مقررات مربوطه، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد در اعتبارات تملک دارایـی 

زیربنایی، ضمن درج در اصالحیه بودجه تفصیلی سال  ساتیتأسسازي و  آالت، محوطه هزینه تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و ماشین
 .نماید هزینه 1397

 

 )کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (دستور چهارم
 در دانشگاه یزد تبدیل گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر به دانشکده مهندسی کامپیوتر

 : مصوبه
هـا و  امنـاي دانشـگاه  هـاي   قانون تشـکیل هیـات  » 7«ماده » ب«ي توسعه کشور و بند ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد ماده 

، فنـاوري اطالعـات و   افزار نرمهاي  ، هیات امنا با تبدیل گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر شامل بخشمؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
هاي سازمانی مصوب، احراز شرایط الزم و تـأمین   تهوش مصنوعی به دانشکده مهندسی کامپیوتر در پردیس دانشگاه یزد در سقف پس

ضـوابط و مقـررات مربوطـه     اعتبار الزم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با کسب مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی و رعایـت 
 .موافقت به عمل آورد
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  9797//1111//0022مورخ مورخ   --نشست عادي هیات امناي دانشگاه یزد نشست عادي هیات امناي دانشگاه یزد   چهارمینچهارمینصورتجلسه بیست و صورتجلسه بیست و 
 

 )کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (دستور پنجم
 از دانشگاه میبد به دانشگاه اردکان گیاهان دارویی-مهندسی علوم باغبانی يرشته عضو هیأت علمییک انتقال 
 : مصوبه

هـا و  امناي دانشـگاه هاي  قانون تشکیل هیات» 7«ماده » ب«بند ، ي توسعه کشورها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده 
، گیاهان دارویی-مهندسی علوم باغبانی يعضو هیأت علمی رشته ساماندهی مقرر شداجراي طرح و در راستاي  مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

از دانشـگاه  ) بدون فرایند جذبها از دانشگاه مبدا به مقصد  امکان انتقال بررسی صالحیت( با هماهنگی مرکز جذب اعضاي هیأت علمی
 .دمنتقل شو، به دانشگاه اردکانمیبد 

 

 )کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (ششمدستور 
 ایجاد مرکز پژوهشی میبد شناسی در دانشگاه میبد

 :مصوبه
هـا و  امناي دانشگاههاي  قانون تشکیل هیات» 7«ماده » ب«کشور و بند ي توسعه ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده 

با توجه به گزارش توجیهی ارائـه شـده و فـراهم    ) تقاضا محور (میبد شناسی  یمرکز پژوهش، با ایجاد مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
بودن پتانسیل دانشگاه میبد و شهرستان، بدون ایجاد بار مالی و تشکیالتی جدید، پس از اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عـالی و  

 .به عمل آمدمراجع ذیصالح با رعایت سایر ضوابط و مقررات موافقت 
 

 )کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (تمدستور هف
 هاي عضو هیأت امناکاري اعضاي غیر هیات علمی دانشگاه العاده نوبت تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تعیین فوق

 :مصوبه
نامـه اسـتخدامی اعضـاي غیـر هیـات       آیـین » 38«ماده » 4« ، بندي توسعه کشورها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده 

هیـات   18/11/95مـورخ   144206کاري و هزینه جابجایی محـل خـدمت کارکنـان، مصـوبه شـماره       العاده نوبت نامه فوق آیینو  علمی
بـه   مشـروط ، ت امنـا هـاي عضـو هیـأ   دانشـگاه علمـی  کاري اعضاي غیر هیات  العاده نوبت وزیران، دستورالعمل اجرایی نحوه تعیین فوق

 .مورد تصویب قرار گرفت) یکشماره پیوست به شرح  ( بینی و تأمین اعتبار الزم در سقف اعتبارات تخصیصی ساالنه دانشگاه پیش
 

 ) کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (مهشتدستور 
 المللی در دانشگاه یزد برگزاري دو همایش بین

 :مصوبه
هـاي امنـا و    مرکـز هیـات   25/5/93مـورخ   88780/15هـاي توسـعه کشـور و بخشـنامه      قانون احکام دائمی برنامه» 1«به استناد ماده 

تـأمین اعتبـار الزم از   ج در جدول ذیـل، بـا   المللی در دانشگاه یزد به شرح مندر هاي ممیزه، هیات امنا با برگزاري دو همایش بین هیات
هاي مورد نیاز، پس از انجـام   ن، کمک نهادهاي حامی و مشارکت کننده براي انجام هزینهمحل درآمد حاصل از ثبت نام شرکت کنندگا

 .وزارت امور خارجه موافقت کرد موافقت به عمل آورد ازجمله ربط يذي الزم با مراجع ها یهماهنگ
 

 

 سال  نام همایش ردیف
 1397 »معماري خشتی، شهر میراث جهانی یزد«المللی  کارگاه بین 1
 1398 »یزد، شهر جهانی«المللی  کنفرانس بین 2
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 )کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (همدستور ن

 دانشجویان فرصت کاريو طرح  اشتغال شیافزا يدر راستاهاي عضو  اختصاصی دانشگاه درصد از درآمدهاي 3تا  1اختصاص 
 :مصوبه

هـا و  امناي دانشگاههاي  قانون تشکیل هیات» 7«ماده » و«کشور و  بند ي توسعه ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده 
معاون محترم » پذیري دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ارتقاي توان اشتغال«نامه  ، با توجه به آیینمؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

و در راسـتاي افـزایش اشـتغال      عضـو  يها دانشگاهصاصی درآمدهاي اختدرصد از  3تا  1آموزشی وزارت متبوع، هیات امنا با اختصاص 
منـدي از   هاي الزم براي بهره با هدف آشنایی و ارتباط هر چه بیشتر با صنعت و جامعه و نیز کسب مهارت انیدانشجو يکار طرح فرصت

 نامـه  وهیشـ بـه عمـل آورد و مقـرر شـد     هاي شغلی و کمک به اشتغال دانشجویان در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقـت   فرصت
 .نامه تهیه و به تصویب هیات رئیسه دانشگاه برسد اجرایی این آیین

 

 )کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (دستور دهم
 هاي اردکان و میبد در صندوق پژوهش و فناوري استان یزد گذاري دانشگاه افزایش سرمایه دانشگاه یزد و سرمایه

 :مصوبه
دانشـگاه و   01/10/95ي توسعه و مصوبه سیزدهم صورتجلسه هیات امناي مـورخ  ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده 

بنیان و اهمیت حضور دانشگاه یـزد   هاي دانش حمایت از شرکت: هاي گذشته صندوق پژوهش و فناوري استان یزد ازجمله عملکرد سال
گذاري دانشگاه یزد در صندوق مذکور تا سقف مبلـغ ده میلیـارد ریـال از     د شده، هیات امنا با افزایش سرمایهدر هیات مدیره صندوق یا

همچنـین  . محل درآمدهاي اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقـت بـه عمـل آورد   
هاي میبد و اردکان تا سقف مبلغ یک میلیـارد ریـال    ري استان یزد توسط دانشگاهگذاري در صندوق پژوهش و فناو هیات امنا با سرمایه

نامه مالی و معامالتی و سایر ضـوابط و مقـررات    از محل درآمدهاي اختصاصی در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین
 .مربوطه موافقت به عمل آورد

  

 )کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (دهمازیدستور 
 هاي عضو  افزایش سنوات مجاز تحصیل رایگان دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه

 : مصوبه
هـا و  دانشـگاه امناي هاي  قانون تشکیل هیات» 7«ماده » و«ي توسعه کشور و بند ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده 

مقطـع کارشناسـی پیوسـته    ) نوبـت اول (، با افزایش سنوات مجاز تحصیل رایگان دانشجویان روزانـه  مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
نیم سال تحصیلی موافقـت بـه عمـل آمـد و مقـرر گردیـد از دانشـجویان         9هاي عضو هیات امنا به  دانشگاه) و به بعد 93ورودي سال (

 .شجویان نوبت دوم همان رشته و همان ورودي هزینه دریافت شودمذکور، از نیم سال تحصیلی دهم و بعد از آن، برابر شهریه دان
 

 )کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (دهمدوازدستور 
 غیربورسیه دانشگاه یزد از واحدي به ترمی -تحصیلی دانشجویان بین المللی تعیین شهریه

 : مصوبه
هـا و  امناي دانشـگاه هاي  قانون تشکیل هیات» 7«ماده » و«ي توسعه کشور و بند ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده 

غیربورسـیه دانشـگاه یـزد، بـا امکـان محاسـبه       -، با توجه به تقاضاي بعضی از دانشجویان بین المللیمؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
 .موافقت به عمل آمد 97-98صیلی از سال تحذیل جدول به شرح مندرج در شهریه تحصیلی از واحدي به ترم تحصیلی 
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 هاي تحصیلی رشته
 شهریه هر ترم تحصیلی

 )ترم تابستان جز به(
 دوره کارشناسی

 شهریه هر ترم تحصیلی 
 دوره کارشناسی ارشد 

 شهریه هر ترم تحصیلی 
 دوره دکتري 

فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر و 
 معماري، کشاورزي

 یورو 2350 یورو 1570 یورو 800

  یورو 1950 یورو 1540 یورو 750 علوم انسانی
 

 )کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (دهمسیزدستور 
 تمدید مدت خدمت پیمانی چهار نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه یزد

 :مصوبه
هـا و  امنـاي دانشـگاه  هـاي   قـانون تشـکیل هیـات   » 7«ماده » ن«کشور، بند ي توسعه ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد ماده 

نفـر از   4استخدامی اعضاي هیات علمـی، بـا تمدیـد مـدت خـدمت پیمـانی        نامه نییآ» 13«و ماده  مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هیات علمـی از  آیینم از اعضاي هیات علمی دانشگاه یزد براي بعد از سال هفتم، با توجه به اینکه امتیازات الز

کمیسیون تخصصی هیات ممیزه کسب نموده و فرایند تبدیل وضعیت استخدامی آنان در هیات اجرایی جذب دانشـگاه در حـال اتمـام    
 .موافقت به عمل آمدبه شرح مندرج در جدول ذیل باشد  می

 

 )دائمیکمیسیون  20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (چهاردهم دستور
 هاي اردکان و میبدتصویب برنامه راهبردي دانشگاه

  :مصوبه
محتـرم آموزشـی    معاونـت  07/03/97مـورخ   48501/2شماره ي نامههاي توسعه کشور،  کام دائمی برنامهقانون اح» 1«به استناد ماده 

آمایش آموزش عالی در استان یزد، برنامـه هـاي    هايرشته و در ادامه مباحث جلسات گذشته و در راستاي اجرایی کردن وزارت متبوع
. قـرار گرفـت  مـورد تأییـد    پیوست شماره دو به شرح و اردکان و میبد بررسیهاي دانشگاههاي آموزشی ي رشتهساله توسه 5راهبردي 

عنـوان   ضـمناً . هـاي تحصـیلی باشـد   موزشی قرار گیرد تا مبناي عمل در صدور مجوز رشتهآوطه در اختیار معاونت بجداول مر مقررشد
همچنین جذب عضو هیأت علمی پس از اخذ مجوزهاي الزم صـرفاً   .یابدموجود نیز به شرح ذکر شده در جدول تغییر می هايدانشکده

 .هاي ذکر شده در جداول پیوست امکان پذیر استدر رشته 
 

 )کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (همپانزد دستور
 هاي عضو هیات امنا هیات علمی پیمانی در دانشگاهاستخدام عضو 

 : مصوبه
هـا و  امنـاي دانشـگاه  هـاي   قـانون تشـکیل هیـات   » 7«ماده » ن«هاي توسعه کشور، بند  قانون احکام دائمی برنامه» 1«ماده به استناد 

نسـبت   شود هاي عضو اجازه داده می دانشگاهنامه استخدامی اعضاي هیات علمی، به  آیین» 3«و ماده  مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
تحصیلی دکتري تخصصـی مـرتبط بـا     با مدرك 98پایان  سال درج در جدول ذیل تا به استخدام عضو هیات علمی پیمانی به شرح من

ی آمـوزش  هاي استخدامی اخذ شده از مرکز نظارت و ارزیاب هاي عضو در سقف مجوزها و ردیف هاي مصوب موجود و فعال دانشگاه رشته
صـالحیت علمـی و عمـومی از     دییـ تأعالی وزارت و ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضاي هیات علمی، شرکت در فراخوان جـذب،  

هاي سازمانی مصوب، مطابق با سند راهبردي مصوب، طـی   ي وزارت متبوع و پستاز سوسوي مراجع ذیصالح، در سقف سهمیه ابالغی 
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  9797//1111//0022مورخ مورخ   --نشست عادي هیات امناي دانشگاه یزد نشست عادي هیات امناي دانشگاه یزد   چهارمینچهارمینصورتجلسه بیست و صورتجلسه بیست و 
 

اي تخصیصـی سـالیانه و درج    هاي آموزشی مصوب، تأمین اعتبار در سقف اعتبارات هزینه بین گروه مراحل قانونی جذب، توزیع مناسب
 .در بودجه تفصیلی سالیانه اقدام نمایند

 

 تعداد عضو هیات علمی  دانشگاه ردیف
 نفر  30 یزد 1
 نفر 10 اردکان 2
  نفر 10 میبد 3

 

  ساخت داخل يخودرو دیدر خصوص خر زدیدانشگاه  31/4/97مورخ  يامنا اتیو دوم صورتجلسه ه ستیاصالح مصوبه ب  ::شانزدهمشانزدهمدستور دستور 
    ::مصوبهمصوبه

اصـالح مصـوبه   بـا  هیـأت امنـا   آیین نامه مالی و معـامالتی،   41و ماده توسعه کشور  يبرنامه ها یقانون احکام دائم "1"استناد ماده  به
ساخت داخل تا مبلغ  يحداکثر سه دستگاه خودرو دیخر مبنی بر زدیدانشگاه  31/4/1397مورخ  يامنا اتیو دوم صورتجلسه ه ستیب

و  صـالح یپس از اخذ مجـوز از مراجـع ذ   ،زدیدانشگاه  یفرسوده و اسقاط ياز محل درآمد حاصل از فروش خودروها الیر ونیلیم 5466
  .طه، موافقت به عمل آمدات مربورو ضوابط مقر یو معامالت ینامه مال نییآ دمفا تیبا رعا

 

 دار ستاره سازمانی مدیریتی هاي پست انتصاب اعضاي هیات علمی پیمانی در: : هفدهمهفدهمدستور دستور 

    ::مصوبهمصوبه
و و   هـا هـاي امنـاي دانشـگاه    قـانون تشـکیل هیـات   » 7«ماده » ن«ي توسعه کشور، بند ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد ماده 

انتصاب اعضاي  13علمی، هیات امنا با  اتیهاستخدامی اعضاي  نامه نییآ» 114«مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ذیل ماده 
دار مصـوب منـدرج در سـازمان تفصـیلی      هاي سازمانی مدیریتی سـتاره  در پست) غیرمشروط و غیر طرح سربازي( هیات علمی پیمانی

  .یل موافقت به عمل آوردهاي مذکور به شرح جدول ذ دانشگاه
  

  داردار  ستارهستارهعنوان پست سازمانی مدیریتی عنوان پست سازمانی مدیریتی   دانشگاه محل خدمتدانشگاه محل خدمت
  رییس گروه نظارت و ارزیابیرییس گروه نظارت و ارزیابی  اردکاناردکان
  رییس دانشکده فنی و مهندسیرییس دانشکده فنی و مهندسی  اردکاناردکان
  رییس اداره امور فنی و نظارت بر طرح هاي عمرانیرییس اداره امور فنی و نظارت بر طرح هاي عمرانی  اردکاناردکان
  مدیر گروه مهندسی شیمیمدیر گروه مهندسی شیمی  اردکاناردکان
  مکانیکمکانیکمدیر گروه مهندسی مدیر گروه مهندسی   اردکاناردکان
  مدیر گروه اقتصاد کشاورزيمدیر گروه اقتصاد کشاورزي  اردکاناردکان

  مدیر امور فرهنگیمدیر امور فرهنگی  یزدیزد
  رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجوییرئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی  یزدیزد
  مدیر گروه مرتعمدیر گروه مرتع  یزدیزد

  یزدیزد
  مدیر گروه قدرتمدیر گروه قدرت

  رئیس گروه کارآفرینیرئیس گروه کارآفرینی

  یزدیزد
  معاون پشتیبانی دانشکده هنر و معماريمعاون پشتیبانی دانشکده هنر و معماري

  معاون پژوهشی و ریاست پژوهشکده معماري بومیمعاون پژوهشی و ریاست پژوهشکده معماري بومی
  معاون دانشکده برق وکامپیوترمعاون دانشکده برق وکامپیوتر  یزدیزد
   مدیرگروه آموزشی معماريمدیرگروه آموزشی معماري  یزدیزد
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  9797//1111//0022مورخ مورخ   --نشست عادي هیات امناي دانشگاه یزد نشست عادي هیات امناي دانشگاه یزد   چهارمینچهارمینصورتجلسه بیست و صورتجلسه بیست و 
 
 )کمیسیون دائمی 20/10/97موضوع مصوبه مورخ : (همهجددستور 

 هاي اردکان و میبد دار در دانشگاه ستاره سازمانی مدیریتی هاي پست انتصاب اعضاي هیات علمی پیمانی در
 : مصوبه

هـا و  امنـاي دانشـگاه  هـاي   قـانون تشـکیل هیـات   » 7«مـاده  » ن«کشور، بند ي توسعه ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد ماده 
نفر از اعضاي هیات  3علمی، با انتصاب  اتیهاستخدامی اعضاي  نامه نییآ» 114«و تبصره ذیل ماده  مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

دار مصوب منـدرج در   سازمانی مدیریتی ستاره هاي هاي اردکان و میبد به پست دانشگاه) غیر طرح سربازي غیرمشروط و (علمی پیمانی
منوط به تأمین بار مالی مـورد نیـاز   (مدیریت  العاده فوقهاي مذکور، به شرح مندرج در جدول ذیل و تخصیص  سازمان تفصیلی دانشگاه

 .فقت به عمل آمدموا) در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه
 

 دار ستارهعنوان پست سازمانی مدیریتی  دانشگاه محل خدمت
 معاون دانشکده علوم انسانی میبد
 مدیرامورآموزشی و تحصیالت تکمیلی میبد

  مدیر امور دانشجویی  اردکان
 

  
 


