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 31/04/98امناي دانشگاه یزد مورخ  هیأتنشست عادي  پنجمینصورتجلسه بیست و 
 

 مصوباتي  خالصه
 

 هاي عضو هیات امنا ارائه گزارش عملکرد سال جاري دانشگاه : پیش از دستور

  هاي عضو هیات امنا دانشگاه 1397اصالحیه بودجه تفصیلی سال  تصویب : دستور اول

دانشگاه اردکان در اعتبارات تملک  1397انتقال مانده سنواتی مصرف نشده درآمدهاي اختصاصی سال  : دستور دوم

 1398اي سال  هاي سرمایه دارایی

 هاي آموزشی مستقر در منطقه ابرکوه به مجموعه هاي موجود دانشگاه یزد در شهرستان واگذاي مجموعه ساختمان : دستور سوم

نامه استخدامی اعضاي غیر هیات  آیین» 39«علمی و ماده  هیأتآیین نامه استخدامی اعضاي » 28«اصالح ماده  : دستور چهارم

 31/04/97علمی مصوب 

 عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه میبد به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد تیمأمور دستور پنجم

 دانشجوي خارجی در هر سال براي دانشگاه یزد 50بورس  نیتأم : ششمدستور

 هاي ارزي از دانشجویان شهریه پرداز ارزيدریافت شهریه : مهفتدستور 

 سال ششمهاي عضو هیات امنا از نیم کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاهدریافت شهریه از دانشجویان  : تمدستور هش

 از آموزش و پرورش اردکان به دانشگاه اردکان براي تصدي پست مدیر امور مالی یک نفرانتقال  :منهدستور 

 خرید یک دستگاه خودرو سواري ساخت داخل براي دانشگاه اردکان : دهمدستور 

 تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خوابگاه خودگردان دانشجویی دانشگاه اردکان : دهمیازدستور 

 واگذاري مرکز علمی کاربردي میبد به دانشگاه میبد  : دهمدوازدستور 

 تعیین وضعیت استخدامی سه عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشگاه یزد :دهمسیزدستور 

 علمی به صورت پیمانی دائم براي دانشگاه اردکان با توجه به کبر سن ایشاناستخدام یک عضو هیأت  :دستور چهاردهم

 تعویق بازنشستگی یک نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه یزد : همپانزددستور 

 دار ستاره سازمانی مدیریتی هاي پست هاي عضودر نفر از اعضاي هیات علمی پیمانی دانشگاه 8انتصاب  : نزدهمدستور شا

به پسـت دو  پست رئیس اداره گذاري و تبدیل نمودن ریزي و سیاستفوق برنامه به گروه برنامه امور تغییر نام اداره : دهمهفدستور 

 ستاره در دانشگاه 

ایجاد اداره آزمایشگاه مرکزي از محل حذف اداره اسناد و مدارك و تبدیل پست رئیس اداره به پست دو ستاره در  :دستور هجدهم

 یزددانشگاه 

 در دانشگاه اردکان)تقاضا محور(ایجاد پژوهشکده گیاهان داروئی و صنعتی  :دستور نوزدهم

 طرح هاي عمرانی پست دو ستاره براي مدت یکسالمدیریت  تبدیل پست معاون : مبیستدستور 

 تغییر نوع قرارداد بکارگیري یک نفر نیروي شرکتی به قرارداد کار معین :دستور بیست و یکم

 المللی بادگیر یزد هاي عضو هیات امنا و مرکز تحقیقات بین دانشگاه 1398تصویب بودجه تفصیلی سال  :ومدو  دستور بیست
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 : پیش از دستور

 هاي عضو هیات امنا دانشگاهارائه گزارش عملکرد سال جاري 

 : مشروح مذاکرات

 چنـد از  پـس از تـالوت آیـاتی    ،در ابتداي جلسـه ي توسعه کشور، ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«ماده به استناد 
هاي عضو هیات امنا، گزارشی از وضعیت فعلی و عملکرد سال و خوشامدگویی، روساي محترم دانشگاه مجید... اکالم

 .دندنمو ارائهانجام شده، اقدامات هاي متبوع خود و  جاري دانشگاه
 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: اول دستور

 هاي عضو هیات امنا  دانشگاه 1397تصویب اصالحیه بودجه تفصیلی سال 

قـانون تشـکیل   » 7«ماده » د«ي توسعه کشور و بند ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده :  مصوبه
هـاي   دانشـگاه  97تفصـیلی سـال   ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اصالحیه بودجه هاي امناي دانشگاه هیات

و مقـرر گردیـد    عضو هیات امنا، پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت وزارت متبوع به تصویب رسـید 
 .هاي ممیزه ارسال شودتهاي امنا و هیأتنجام تشریفات قانونی، به مرکز هیأجهت ا

 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: ومدستور د

 1398اي سال  هاي سرمایه دانشگاه اردکان در اعتبارات تملک دارایی 1397انتقال مانده سنواتی مصرف نشده درآمدهاي اختصاصی سال 

قـانون تشـکیل   » 7«مـاده  » و«ي توسعه کشور و بند ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده :  مصوبه
نامـه مـالی و    آیـین » 36«مـاده  » 2«مؤسسـات آمـوزش عـالی و پژوهشـی و تبصـره      ها و هاي امناي دانشگاه هیات

مصرف  یاز محل مانده سنوات میلیون ریال »6478«شود تا سقف مبلغ معامالتی، به دانشگاه اردکان اجازه داده می
روط بـه  مربوطـه، مشـ   ضوابط و مقـررات رعایت را با  1398انتقالی به سال  1397نشده درآمدهاي اختصاصی سال 

اي بـراي هزینـه    هـاي سـرمایه   پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد در اعتبارات تملـک دارایـی  
 .نماید هزینهزیربنایی  ساتیتأسآالت و  تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و ماشین

 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: مسودستور 

 موجود در شهرستان ابرکوه   ساختمان تعیین تکلیف

  سـاختمان  تعیین تکلیف در خصوص، ي توسعه کشورها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده :  مصوبه
 ،امنا مقرر نمود دانشگاه یزد با همکاري سایر مراکز آموزش عالی و مسئولین محلـی  هیأتبحث و  موجود در ابرکوه

در جلسه بعـدي   مجدداًرا به همراه پیشنهادات مشخص کارشناسی  بعمل آورده و موضوعهاي کارشناسی را بررسی
  .نمایدامنا مطرح  هیأت

 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: مچهاردستور 

  31/04/97نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی مصوب  آیین» 39«ماده و علمی  هیأتین نامه استخدامی اعضاي یآ »28«ماده  اصالح

نامه استخدامی اعضـاي   آیین »90«هاي توسعه کشور و ماده قانون احکام دائمی برنامه» 1«به استناد ماده :  مصوبه
 12/11/92نامه استخدامی اعضـاي هیـات علمـی مصـوب      آیین »122«و ماده  31/04/97غیر هیات علمی مصوب 
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شـوراي محتـرم    22/01/97هیات امنا دانشگاه یزد، هیات امنا در اجراي قانون حمایت از حقـوق معلـوالن مصـوب    
علمـی و مـاده    هیـأت نامه اسـتخدامی اعضـاي    آئین» 28«هاي سازمان بهزیستی، با اصالح ماده  نگهبان و بخشنامه

به عمل  موافقت) 1شماره به شرح پیوست (  31/04/97مه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی مصوب نا آیین» 39«
 .آورد

 

  :دستور پنجم
  عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه میبد به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد تیمأمور

عضـو هیـات علمـی     تیـ مأموري توسعه کشور، هیأت امنا با ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد ماده : مصوبه
دانشگاه میبد به موسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی اسـتان یـزد بـراي تصـدي سـمت رئـیس        ) استادیار(پیمانی 

 .به مدت یک سال، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی موافقت به عمل آورد 01/06/1398موسسه مذکور، از تاریخ 
 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: مششدستور 

 دانشجوي خارجی در هر سال براي دانشگاه یزد 50بورس  نیتأم

ي توسعه کشور، در راستاي کمک به گسـترش جـذب   ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده :  مصوبه
ل نمـودن  علی دانشگاه در جذب و فارغ التحصـی عملکرد فدانشجوي بین الملل، با درخواست دانشگاه یزد با توجه به 

با پوشش شهریه و هزینه  (بورس تحصیلی دانشجویان خارجی 50تا حداکثر اختصاص دانشجویان خارجی نسبت به 
بـا  ) 1399سـال  (در مقاطع تحصیلی مختلف در هر سال تحصیلی تا پایان برنامـه اول راهبـردي دانشـگاه    ) خوابگاه

مورخ ( دانشگاه یزدو رعایت مصوبه دوازدهم از بیست و سومین نشست عادي هیأت امناي  کیفیهاي رعایت شاخص
 .، موافقت به عمل آمد )31/4/97

 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: مهفتدستور 

 هاي ارزي از دانشجویان شهریه پرداز ارزيدریافت شهریه

قـانون تشـکیل   » 7«مـاده  » و«بند  و کشوري توسعه ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده :  مصوبه
دریافـت شـهریه ارزي از دانشـجویان    امنا بـا   هیأتها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هاي امناي دانشگاه هیات

اجراي موضوع این مصوبه بـراي  . موافقت نمود)  2به شرح مبالغ مندرج در جدول پیوست شماره  (پرداز ارزيشهریه
 .خواهد بود 99-98سال اول سال تحصیلی پرداز ارزي از ابتداي نیمکلیه دانشجویان شهریه

 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: هشتمدستور 

 سال ششمامنا از نیمهاي عضو هیات  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه دریافت شهریه از دانشجویان

قـانون تشـکیل   » 7«مـاده  » و«بند  وي توسعه کشور ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده :  مصوبه
هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی و پژوهشـی، بـا دریافـت شـهریه از دانشـجویان کـاردانی و           هاي امناي دانشگاه هیات

سـال، بـراي   سال ششم مطـابق بـا شـهریه نوبـت دوم همـان     هیات امنا از نیمهاي عضو  کارشناسی ناپیوسته دانشگاه
 .هیات رئیسه دانشگاه موافقت به عمل آمد دییتأو بعد از آن با  95هاي  ورودي
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 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: نهم دستور

 براي تصدي پست مدیر امور مالی به دانشگاه اردکاناردکان موزش و پرورش آاز یک نفر انتقال 

آیـین نامـه اسـتخدامی    » 15«و مـاده  کشور ي توسعه ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده :  مصوبه
بـا مـدرك کارشناسـی     اردکـان  آموزش و پرورشکارشناسان از یک نفر انتقال با امنا  هیأت اعضاي غیر هیأت علمی،
 .به دانشگاه اردکان براي تصدي پست مدیر امور مالی موافقت نمود ارشد در رشته حسابداري

 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: مدهدستور 

  دانشگاه اردکانبراي ساخت داخل خودرو سواري یک دستگاه خرید 

 يدسـتگاه خـودرو   یـک خریـد  هیأت امنا با هاي توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه» 1«به استناد ماده :  مصوبه
از رده خارج نمـودن  ، از محل درآمد اختصاصی و اردکان دانشگاه براي الیر یک میلیارد ساخت داخل تا سقف سواري

اخـذ  ، بـا  )و یک دستگاه پژو پارس 405یک دستگاه پژو  (تعداد دو دستگاه خودرو سواري فرسوده و اسقاطی دانشگاه
 .موافقت نمودنامه مالی و معامالتی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه مفاد آیینرعایت  ،صالحيمجوز از مراجع ذ

 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: همدیازدستور 

 دانشگاه اردکان ی یدانشجوخودگردان خوابگاه نیاز  مورد مالی منابع بخشی از تامین 

منابع مالی مورد نیاز  مین بخشی ازي توسعه کشور با تأها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده :  مصوبه
-بـه  ،نرخ مصوب صندوق رفاه دانشـجویی با  99-98دانشگاه اردکان در سال تحصیلی دانشجویی خودگردان خوابگاه 

مبلغ دو میلیاد و پانصد میلیون ریال از محـل درآمـدهاي   هاي دانشگاه پیام نور اردکان تا سقف  صورت اجاره خوابگاه
 .مل آمدعموافقت ب و سایر ضوابط و مقررات مربوط نامه مالی و معامالتیاختصاصی با رعایت مفاد آیین

 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ : (دهمدوازدستور 

 واگذاري مرکز علمی کاربردي میبد به دانشگاه میبد

هیات امنا با انتقال مرکز علمی کاربردي  ي توسعه کشور،ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده :  مصوبه
 میبد به همراه کلیه امالك؛ امکانات و نیروي انسانی آن مرکز، اعم از رسمی؛ پیمانی و قراردادي به دانشگاه میبـد بـه  

و مقررات آموزشی و در قبال دریافـت کـل شـهریه دانشـجویان شـاغل بـه       صورت بالعوض با رعایت تشریفات قانونی 
-قالتحصیلی توسط دانشگاه جامع علمی کاربردي و پرداخت حقوق کلیه کارکنـان شـاغل و حـ   تحصیل تا زمان فارغ

 .موافقت نمود با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطهالتدریس مدرسین توسط دانشگاه میبد 
 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ ( :دهمسیز دستور

  دانشگاه یزدرسمی آزمایشی هیات علمی  سه عضواستخدامی تعیین وضعیت 

قـانون تشـکیل   » 7«مـاده  » ن«بنـد   ،ي توسـعه کشـور  هـا  برنامـه قانون احکام دائمـی  » 1«به استناد ماده :  مصوبه
اسـتخدامی سـه تـن از    هیأت امنا با تغییر وضعیت  ،پژوهشیها و مؤسسات آموزش عالی و هاي امناي دانشگاه هیات

مـاده   »د«بند  ه به عدم احراز شرایط مندرج دربا توج، به پیمانیدانشگاه یزد  آزمایشی -اعضاي هیأت علمی رسمی
تأیید هیأت اجرایـی   وبا حفظ پایه هاي قبلی در پایان مهلت مقرر، آیین نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی  »15«



 بسمه تعالی

 عبدالرضا باقريدکتر 
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 31/04/98امناي دانشگاه یزد مورخ  هیأتنشست عادي  پنجمینصورتجلسه بیست و 
 
 .دانشگاه موافقت نمود جذب
 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ : (هم دچهاردستور

 با توجه به کبر سن ایشان دانشگاه اردکان استخدام یک عضو هیأت علمی به صورت پیمانی دائم براي

قـانون تشـکیل   » 7«مـاده  » ن«کشور، بنـد  ي توسعه ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده  : مصوبه
نامه استخدامی اعضاي هیات  آیین 4ماده  2ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره  هاي امناي دانشگاه هیات

عضو به صورت ایشان استخدام با  ،عضو متقاضیتوجه به کبر سن ، هیأت امنا با )هیات امنا 05/05/95مصوب (علمی 
، مشروط به تایید برجستگی علمی نامبرده توسط هیات ممیزه دانشگاه براي دانشگاه اردکاندائم  پیمانیهیات علمی 

، ، بـا رعایـت ضـوابط و مقـررات مربوطـه     تأمین اجتماعی باشد بیمه پوششتا پایان خدمت تحت و اینکه ایشان  یزد
 . دموافقت به عمل آور

 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ ( :پانزدهم دستور 

 دانشگاه یزداعضاي هیات علمی تعویق بازنشستگی یک نفر از 

قـانون تشـکیل   » 7«مـاده  » ن«کشور و بند ي توسعه ها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده :  مصوبه
از دانشـیار  بازنشستگی یک نفـر  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنا با تعویق هاي امناي دانشگاه هیات

سـابقه قابـل قبـول    ) روز 11مـاه و   3سال و  29(سال  29اعضاي هیات علمی دانشگاه یزد با توجه به اینکه بیش از 
 .دموافقت به عمل آور ،)31/04/99تا تاریخ ( سال خدمت 30دارد تا پایان 

 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: انزدهمشدستور 

 دار ستاره سازمانی مدیریتی هاي پست درهاي عضو اعضاي هیات علمی پیمانی دانشگاه نفر از 8انتصاب 

قـانون تشـکیل   » 7«مـاده  » ن«ي توسـعه کشـور، بنـد    هـا  برنامـه قانون احکام دائمـی  » 1«به استناد ماده :  مصوبه
اسـتخدامی   نامـه  نیـی آ» 114«ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تبصره ذیل مـاده   هاي امناي دانشگاه هیات

علمی، هیات امنا با انتصاب هفت نفر از اعضاي هیات علمی پیمانی دانشگاه اردکان و یک نفر از اعضاي  اتیهاعضاي 
دار مصـوب منـدرج در سـازمان تفصـیلی      هاي سازمانی مـدیریتی سـتاره   هیات علمی پیمانی دانشگاه میبد در پست

 .به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورد ، دانشگاه
 
 

 عنوان پست سازمانی متدانشگاه محل خد ردیف

 رییس کتابخانه مرکزي اردکان 1
 هاي آزاد و مجازيرییس آموزش اردکان 2
 مدیر امور پژوهشی اردکان 3
 مدیر طرح و برنامه اردکان 4
 مدیر گروه علوم و مهندسی آب اردکان 5
 مدیر گروه مهندسی عمران اردکان 6
  مدیر آموش تحصیالت تکمیلی اردکان 7
  رئیس گروه آموزشهاي آزاد و مجازي میبد 8

 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: هفدهم دستور

  یزددانشگاه به پست دو ستاره در  پست رئیس اداره گذاري و تبدیل نمودنریزي و سیاستفوق برنامه به گروه برنامهامور تغییر نام اداره 
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 31/04/98امناي دانشگاه یزد مورخ  هیأتنشست عادي  پنجمینصورتجلسه بیست و 
 

قـانون تشـکیل   » 7«مـاده  » ب«بنـد  هـاي توسـعه کشـور،    احکام دائمی برنامـه  قانون» 1«به استناد ماده :  مصوبه
فـوق برنامـه بـه     امـور  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنا با تغییر نام اداره هاي امناي دانشگاه هیات

موافقـت  زد به پست دو سـتاره در دانشـگاه یـ    گروهپست رئیس گذاري و تبدیل نمودن ریزي و سیاستگروه برنامه
 .نمود

 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: همهجد دستور

  دو ستاره در دانشگاه یزدایجاد اداره آزمایشگاه مرکزي از محل حذف اداره اسناد و مدارك و تبدیل پست رئیس اداره به پست 

قـانون تشـکیل   » 7«مـاده  » ب«احکام دائمی برنامه هـاي توسـعه کشـور، بنـد     قانون » 1«به استناد ماده :  مصوبه
ایجاد اداره آزمایشگاه مرکزي از محل ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیأت امنا با  هاي امناي دانشگاه هیات

 .دموافقت نمو حذف اداره اسناد و مدارك و تبدیل پست رئیس اداره به پست دو ستاره در دانشگاه یزد
 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: منوزده دستور

 مدت یکسال براي  پست دو ستاره  طرح هاي عمرانی بهمدیریت  تبدیل پست معاون

قـانون تشـکیل   » 7«مـاده  » ب«بنـد   توسـعه کشـور،  قانون احکام دائمی برنامه هـاي  » 1«به استناد ماده :  مصوبه
به دانشـگاه  هاي مرتبط، هدف استفاده از تخصصباها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی،  هاي امناي دانشگاه هیات

به پست دو ستاره تبدیل ) سالهیک( هاي عمرانی به صورت موقتطرح مدیریتپست معاون شود یزد اجازه داده می
 .گردد

 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ (: تمبیس دستور

 در دانشگاه اردکان)تقاضا محور(ایجاد پژوهشکده گیاهان داروئی و صنعتی 

هاي توسعه کشور، هیأت امنا با توجه به گزارش توجیهی ارائه قانون احکام دائمی برنامه» 1«به استناد ماده :  مصوبه
هاي الزم و همچنین زمینه فعالیت براي ایجاد  بودن پتانسیل و زیرساختشده مبنی بر اقدامات انجام شده و فراهم 

در دانشگاه اردکان، بدون ایجاد بـار مـالی و تشـکیالتی جدیـد و     ) تقاضامحور (گیاهان داروئی و صنعتی پژوهشکده
کردن هدایا و نحوه هزینه  هاي مردمی، با رعایت مفاد دستورالعملتأمین اعتبار از محل درآمدهاي عملیاتی و کمک

موافقت قطعی منوط . موافقت اصولی به عمل آورد )پیوست شماره دو آیین نامه مالی و معامالتی(هاي مردمیکمک
 .باشدامنا می هیأتبه گزارش عملکرد آن براي سال آتی در 

 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ : (یکمبیست و دستور 

  کار معین یک نفر نیروي شرکتی به قرارداد تغییر نوع قرارداد بکارگیري
غییـر نـوع قـرارداد    امنـا بـا ت  ، هیـأت  ي توسعه کشورها برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده :  مصوبه

 . مخالفت نمودشرکتی به قرارداد کار معین  نیروهاي از یک نفر بکارگیري
 

 )کمیسیون دائمی 27/04/98موضوع مصوبه مورخ : (ومدو  بیستدستور 

 المللی بادگیر یزد هاي عضو هیات امنا و مرکز تحقیقات بین دانشگاه 1398تصویب بودجه تفصیلی سال 
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 31/04/98امناي دانشگاه یزد مورخ  هیأتنشست عادي  پنجمینصورتجلسه بیست و 
 

» 7«مـاده  » د«و » ج«ي توسـعه کشـور و بنـدهاي    هـا  برنامهقانون احکام دائمی » 1«به استناد مفاد ماده :  مصوبه
هاي  دانشگاه 98مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بودجه تفصیلی سال ها و هاي امناي دانشگاه قانون تشکیل هیات

المللی بادگیر یزد، پس از هماهنگی با دفتر برنامه، بودجـه و تشـکیالت وزارت    عضو هیات امنا و مرکز تحقیقات بین
 .متبوع به تصویب رسید

 
 
 

  

 

 )چهارمموضوع دستور (یکپیوست شماره 

 علمی هیأته استخدامی اعضاي غیر آئین نام 39ماده علمی و  هیأتاعضاي  استخدامیآئین نامه  28ماده اصالح 

 :شوند مند می اجرایی دانشگاه از تقلیل ساعات کار بهره هیأتاعضاي ذیل با درخواست شخصی و بر اساس دستورالعمل مصوب  
 )ساعت در هفته 6 (شدید دارد عضوي که با تأیید سازمان بهزیستی معلولیت شدید و خیلی ) الف
داراي همسر یا فرزند معلول با تأیید سازمان بهزیستی مشروط به نگهداري فـرد معلولیـت در منـزل ، از تسـهیالت     ) زن(عضو ) ب

 با استفاده از حقوق و مزایاي کامل)  5پیوست شماره  –خدمت نیمه وقت بانوان (  40مقرر در ماده 
سـاعت در   4(العالج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی    بیماري صعب داراي همسر یا فرزند مبتال به) زن(عضو ) ج

 ؛)هفته
داراي همسر معلول یا فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر، مشروط به نگهداري فرد داراي معلولیت درمنزل با ) مرد(عضو ) د

 .مزایاي کامل استفاده خواهد نمود تأیید سازمان بهزیستی با یک چهارم کسر ساعت کارهفتگی، از حقوق و
العالج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اسـت و   بدون همسر که داراي فرزند مبتالبه بیماري صعب) مرد(عضو ) -ه

 ؛)ساعت در هفته 4(العالج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  داراي همسر مبتال به بیماري صعب) مرد(عضو 
 ؛)ساعت در هفته 4(سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبت یا گواهی دادگاه ) زن(عضو ) و
 ؛)ساعت در هفته 4(سال تمام با ارائه شناسنامه معتبر  6داراي فرزند زیر ) زن(عضو ) ز
هـر فرزنـد تـا سـقف     ساعت در روزبه ازاي  1(ربط  که وظیفه شیردهی بر عهده دارد، با هماهنگی واحد سازمانی ذي) زن(عضو ) ح

 ؛)دوسالگی فرزند
 اعضاي جانباز بر اساس قوانین و مقررات مربوط؛) ط
 ؛)ساعت در روز 4(درصد و باالتر است  50که همسر جانباز ) زن(عضو ) ي
سـاعت   4(دارند  درصد و باالتر را بر عهده 50صالح وظیفه نگهداري و مراقبت از جانبازان  عضوي که با تأیید مراجع قانونی ذي) ك

 ؛)در روز
ساعت در  4این ماده درهرصورت حداکثر »  ز«، »و«، »ه«، »ج«، مجموع تقلیل ساعات کار هفتگی عضو مشمول بندهاي 1تبصره 

 .شود کار محاسبه نمی عنوان ساعات اضافه هفته است و در صورت استفاده نکردن از ساعات مذکور، قابل ذخیره نبوده و به
سـاعت در   4این ماده درهرصورت حـداکثر  » ك«و » ي«، »ح«عات کار روزانه اعضاي مشمول بندهاي ، مجموع تقلیل سا2تبصره 

 .شود کار محاسبه نمی عنوان ساعات اضافه روز است و در صورت استفاده نکردن از ساعات مذکور، قابل ذخیره نبوده و به
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 31/04/98امناي دانشگاه یزد مورخ  هیأتنشست عادي  پنجمینصورتجلسه بیست و 
 

 

 )هفتمموضوع دستور ( دو پیوست شماره

 پرداز ارزي  هاي ارزي دانشجویان شهریه شهریه

 .Attention: all amounts are in Euro .غیرقابل تبدیل بھ ریال. شھریھ بھ واحد پول یورو است: توجھ
 

 Tuition Fees (Bachelor) – Per Semester )ھر ترم(شھریھ دوره کارشناسی 

ھنر و -علوم پایھ-فنی و مھندسی
 Euro 300 یورو  ٣٠٠ معماری و کشاورزی

Engineering, Science, Art and 
Architecture and Agriculture 

 Euro Humanities 275 یورو  ٢٧٥ علوم انسانی

 

 Tuition Fees (Master) – Per Semester )ھر ترم(ارشد  شھریھ دوره کارشناسی
ھنر و -علوم پایھ-فنی و مھندسی

 Euro 570 یورو  ٥٧٠ معماری و کشاورزی
Engineering, Science, Art and 
Architecture and Agriculture 

 Euro Humanities 530 یورو  ٥٣٠ علوم انسانی

 

 Tuition Fees (PhD) – Per Semester )ھر ترم( شھریھ دوره دکتری
ھنر و -علوم پایھ-فنی و مھندسی

 Euro 860 یورو  ٨٦٠ معماری و کشاورزی
Engineering, Science, Art and 
Architecture and Agriculture 

 Euro Humanities 710 یورو  ٧١٠ علوم انسانی

 

 


