باسمه تعالي

صورتجلسه دوازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار
مورخ 97/4/26

اسامی مؤسسات عضو هیأت امنا:
 -1دانشگاه حکيم سبزواري؛  -2دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار.
ساعت پايان جلسه11 :
ساعت شروع جلسه9 :
محل تشکيل جلسه :دفتر معاون محترم مرکز هيأت هاي امنا و هيأت هاي مميزة وزارت علوم ،مؤسسه برگزار کننده :دانشگاه حکيم سبزواري
تحقيقات و فناوري.

اعضای حقوقی حاضر:
 -1دکتر علي اکبر رجبي -رئيس محترم کميسيون دائمي هيات امنا؛
-2دکتر شهاب کسکه  -معاون محترم مرکز هيأت هاي امناء و هيأت هاي مميزة وزارت متبوع؛
 -3دکتر علي اصغر مولوي -رئيس محترم دانشگاه حکيم سبزواري و دبير هيات امنا؛
-4دکتر ابوالقاسم اميراحمدي -مسؤول محترم راه اندازي دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار.
اعضای حقیقی حاضر:
-1دکتر غالمرضا ظريفيان – عضو محترم کميسيون دائمي هيات امنا؛
 -2مهندس فرهاد بهرامي  -عضو محترم کميسيون دائمي هيات امنا؛
-3دکتر عليرضا حميديان  -عضو محترم کميسيون دائمي هيات امنا.
سایر مدعوین:
-1آقاي رضا مناجاتي پور ،مدير محترم مالي دانشگاه حکيم سبزواري

دکتر علی اکبر رجبی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های حکیم

دکتر علی اصغر مولوی

سبزواری و فناوری های نوین سبزوار

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا

باسمه تعالي

دستور اول ـ بررسی و تصویب اصالحیه بودجه تفصیلی سال  96دانشگاه حکیم سبزواری
مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و بند «ه» ماده
 ۷قانون ت شکيل هيأت هاي امنا ،ا صالحيه بودجه تف صيلي سال  96دان شگاه حکيم سبزواري ،پس از تأييد دفتر بودجه و ت شکيالت وزارت
متبوع به شرح پيوست شماره ( )1به تصويب رسيد.
دستور دوم  -تصویب جزئیات بودجه تفصیلی سال  97دانشگاه حکیم سبزواری
مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و بند «ه» ماده
 ۷قانون نحوه ت شکيل هيأت هاي امناي دان شگاه ها و مؤ س سات آموز شي و پژوه شي ،جزئيات بودجه تف صيلي سال  9۷دان شگاه حکيم
سبزواري بررسي و به شرح پيوست ()2تصويب گرديد.
دستور سوم ـ بررسی و تصویب اصالحیه بودجه تفصیلی سال  96دانشگاه فناوری های نوین سبزوار
مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و بند «ه» ماده
 ۷قانون تشکککيل هيأت هاي امنا ،اصککالحيه بودجه تفصککيلي سککال  96دانشککگاه فناوري هاي نوين سککبزوار ،پس از تأييد دفتر بودجه و
تشکيالت وزارت متبوع به شرح پيوست شماره ( )3به تصويب رسيد.
دستور چهارم ـ تصویب جزئیات بودجه تفصیلی سال  97فناوری های نوین سبزوار
مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و بند «ه» ماده
 ۷قانون نحوه تشکيل هيأت هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي ،جزئيات بودجه تفصيلي سال  9۷دانشگاه فناوري ها
نوين سبزوار بررسي و به شرح پيوست شماره ()4تصويب گرديد.
دستور پنجم ـ تصویب نمودار سازمانی دانشگاه حکیم سبزواری
م صوبه :به ا ستناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي تو سعۀ ک شور م صوب  95/11/10مجلس شوراي ا سالمي و بند «ب»

ماده  ۷قانون تشکيل هيأت هاي امنا ،نمودار سازماني دانشگاه حکيم سبزواري پس از انجام اصالحات پيشنهادي وهماهنگي با دفتر
بودجه و تشکيالت وزارت متبوع به شرح پيوست شماره ( )5به تصويب رسيد.
دستور ششم ـــ ارائۀ برنامۀ جامع پژوهشی ،دفتر ارتباط با صنعت و روابط بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری بر
اساس برنامۀ راهبردی مصوب و موضوعات راهبردی ابالغی
م صوبه :به ا ستناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي تو سعۀ ک شور م صوب  95/11/10مجلس شوراي ا سالمي ،برنامۀ جامع
پژوه شي دان شگاه حکيم سبزواري ،بر ا ساس برنامۀ راهبردي م صوب و سيا ست ها و مو ضوعات راهبردي ابالغي ارائه و به شرح پيو ست
شماره ( )6تصويب گرديد.
دستور هفتم ـارائۀ برنامۀ راهبردی عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری بر اساس برنامۀ راهبردی مصوب و موضوعات
راهبردی ابالغی

دکتر علی اکبر رجبی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های حکیم

دکتر علی اصغر مولوی

سبزواری و فناوری های نوین سبزوار

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا

باسمه تعالي

مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي ،برنامۀ راهبردي
عمراني دانشگاه حکيم سبزواري ،بر اساس برنامۀ راهبردي مصوب و سياست ها و موضوعات راهبردي ابالغي ارائه پس از انجام اصالحات
پيشنهادي و به شرح پيوست شماره ( )۷تصويب گرديد.
دستور هشتم -بررسی و تصویب گزارش برنامه راهبردی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار در افق 1404

مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و با عنايت به
م صوبۀ سي و پ نجم از هفتمين ن ش ست هيأت امناي دان شگاه هاي حکيم سبزواري و فناوري هاي نوين سبزوار ،برنامه راهبردي
دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار در افق  1404مشتمل بر چشم انداز ،رسالت ،اهداف کالن و راهبردي دانشگاه پس از انجام اصالحات
پيشنهادي به شرح پيوست شماره ( )8به تصويب گرديد.
دستور نهم -تصویب اصالحیۀ مواد 97،96و  98آیین نامۀ استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات
آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری به شمارۀ  15/273298مورخ 1390/12/27
م صوبه :به اسککتناد مادة  1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسککعۀ کشککور مصککوب  95/11/10مجلس شککوراي اسککالمي  ،مواد
9۷،96و 98آيين نامۀ ا ستخدامي اع ضاي هيأت علمي دان شگاه ها و مؤ س سات آموزش عالي ،پژوه شي و فناوري به شمارة 15/2۷3298
مورخ  ،1390/12/2۷بر اسککاس نامۀ ابالش شککده به شککمارة  15/3005۷0مورخ  96/12/19قائم مقام محترم وزير و رئيس مرکز هيأت هاي
امنا و هيأت هاي مميزة وزارت متبوع اصالح گرديد.
دستور دهم -تعیین میزان باالسری قراردادهای پژوهشی ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری
مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي ،ميزان باالسري
قراردادهاي پژوهشي ارتباط با صنعت دانشگاه حکيم سبزواري ،از سه تا پانزده درصد و بر حسب تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه تعيين
مي گردد.
د ستور یازدهم -برر سی گزارش ح سابرس م ستقل منتخب هیأت امنا ،درباره صورت های مالی سال  95دان شگاه حکیم
سبزواری

م صوبه :به ا ستناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي تو سعه ک شور ،پس از ا ستماع نظرهاي ح سابرس و نيز پا سخ هاي دان شگاه،
صورت ها و عملکرد مالي سال  95دانشگاه حکيم سبزواري با انجام اصالحات به شرح پيوست شماره ( )9مورد تاييد قرار گرفت.
د ستور دوازدهم -برر سی گزارش ح سابرس م ستقل منتخب هیأت امنا ،درباره صورت های مالی سال  95دان شگاه فناوری
های نوین سبزوار

م صوبه :به ا ستناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي تو سعه ک شور ،پس از ا ستماع نظرهاي ح سابرس و نيز پا سخ هاي دان شگاه،
صورت ها و عملکرد مالي سال  95دان شگاه فناوري هاي نوين سبزوار با انجام ا صالحات به شرح پيو ست شماره ( )10مورد تاييد قرار
گرفت.
دستور سیزدهم -تعیین حسابرس مستقل برای بررسی عملکرد مالی سال  96دانشگاه حکیم سبزواری
م صوبه :به ا ستناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي تو سعه ک شور ،پس از برر سي پي شنهاد مؤ س سات ح سابر سي درخوا ست کننده به شرح
پيوست ،مقرر شد از مؤسسات ديگر نيز استعالم گردد و پس از بررسي در جلسه هيأت امنا ،تصميم الزم اتخاذ گردد.

دکتر علی اکبر رجبی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های حکیم

دکتر علی اصغر مولوی

سبزواری و فناوری های نوین سبزوار

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا

باسمه تعالي

دستور چهاردهم -تعیین حسابرس مستقل برای بررسی عملکرد مالی سال  96دانشگاه فناوری های نوین سبزوار
مصوبه :به استناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور ،پس از بررسي پيشنهاد مؤسسات حسابرسي درخواست کننده به شرح پيوست،
مقرر شد از مؤسسات ديگر نيز استعالم گردد و پس از بررسي در جلسه هيأت امنا ،تصميم الزم اتخاذ گردد.

دستور پانزدهم ـ اخذ مجوز بکارگیری اعضای غیرهیأت علمی قرارداد کار معین شاغل واجد شرایط در مشاغل
پست های سازمانی مدیریتی و سرپرستی مصوب مندرج در سازمان تفصیلی مؤسسات عضو هیأت امنا
مصوبه :به استناد ماده  1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور ،موضوع استفاده از اعضاي غير هيأت علمي قراردادي شاغل واجد شرايط
در مشاغل پست هاي سازماني مديريتي و سرپرستي مصوب مندرج در سازمان تفصيلي مؤسسات عضو هيأت امنا و بهره مندي آنان از مزاياي
مربوطه و درج مبلغ فوق العاده مديريت مربوط به پست سازماني مديريتي و سرپرستي مربوطه در قرارداد ،مطرح و مقرر گرديد در صورت لزوم
بکارگيري عضو مذکور در پست هاي سازماني مديريتي و سرپرستي ،عضو مذکور و سمت موردنظر در جلسه کميسيون مطرح و تصميم الزم
اتخاذ گردد.
دستور شانزدهم ـ تنفیذ اختیار برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنا به هیأت رئیسۀ مؤسسات عضو
مصوبه :به استناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور ،موضوع تفويض اختيار برخي از وظايف و اختيارات هيأت امنا بر اساس نامه ابالش
شده به شمارة  15/65294مورخ  94/2/6رئيس محترم مرکز هيأت هاي امنا و هيأت هاي مميزة وزارت متبوع که در پنجمين نشست هيأت امناي مورخ
 94 /8/11مصوب و مدت اجراي آن دو سال تعيين گرديده است ،مطرح و مقرر گرديد تا ابالش مجدد تفويض اختيار مذکور ،موضوعات مربوطه در آن ابالش،
در جلسات کميسيون دائمي و هيأت امنا مطرح و تصميم گيري گردد.
دستور هفدهم ـ مجوز ایجاد دانشکدۀ بیوانفورماتیک در دانشگاه فناوری های نوین سبزوار
مصوبه :به استناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور و نظر به مأموريت دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار درخصوص ايجاد و گسترش
رشته هاي فني و مهندسي ،با ايجاد رشته هاي علوم مهندسي ،مهندسي انرژي و مهندسي اپتيک و ليزر در دانشگاه مذکور موافقت گرديد.
دستور هجدهم ـ مجوز انتصاب عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه حکیم سبزواری در پست سازمانی مصوب تشکیالت دانشگاه
مصوبه :به استناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور و در اجراي تبصره ماده  114آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ،نظر به
جوان بودن اکثريت اعضاي هيأت علمي دانشگاه و محدوديت هاي اجرايي ،با انتصاب عضو هيأت علمي پيماني به شرح زير ،در پست سازماني ستاره دار
مصوب اجرايي براي يک دورة مديريتي موافقت گرديد.
نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

نوع استخدام

مرتبه علمی

تاریخ استخدام

علي یحیایي

مدیرگروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع

پیماني

استادیار

89/7/5

احمد حاجي پور

مدیرگروه مکاترونیک

پیماني

استادیار

90/12/1

حمیدرضا اویسي

مدیر پژوهشي

پیماني

استادیار

87/11/15

احسان بهنام طلب

مدیرگروه عمران

پیماني

استادیار

87/11/15

دکتر علی اکبر رجبی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های حکیم

دکتر علی اصغر مولوی

سبزواری و فناوری های نوین سبزوار

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا

باسمه تعالي

دستور نوزدهمـ تمدید دورۀ رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و در اجراي بند "الف"
ماده " "15آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ،با تمديد دورة رسمي آزمايشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه حکيم سبزواري از تاريخ اتمام
دوره مذکور به شرح جدول زير و براي آخرين بار موافقت گرديد.
تمدید

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تمدید

نام و نام خانوادگی

مرتبه

گروه آموزشی

رسمی آزمایشی

رسمی آزمایشی

قبلی

1397/02/14

-

از تاریخ 1397/02/15
لغایت 1397/08/14

دکتر حجت اهلل فسنقری

استادیار

گروه آموزشی زبان و
ادبیات عرب

1392/02/15

-

از تاریخ 1397/07/23
لغایت 1398/01/22

دکتر سیده فاطمه حجتی

استادیار

گروه آموزشی
شیمی

1392/07/23

1397/07/22

از تاریخ 1397/04/25
لغایت 1397/10/24

دکتر محمد سلمانی مقدم

استادیار

گروه آموزشی
جغرافیا و برنامه
ریزی شهری و
روستایی

1392/04/25

1397/04/24

-

دکتر کتایون شهپرراد

استادیار

گروه آموزشی زبان
فرانسه

1392/03/19

1397/03/18

-

از تاریخ 1397/03/19
لغایت 1397/09/18

دکتر طیبه لعل شاطری

استادیار

گروه آموزشی
ریاضی محض

1392/04/24

1397/04/23

-

از تاریخ 1397/04/24
لغایت 1397/10/23

دکتر حسن مجیدی

استادیار

گروه آموزشی زبان و
ادبیات عرب

1392/03/07

1397/03/06

-

از تاریخ 1397/03/07
لغایت 1397/09/06

دستور بیستم ـ تمدید دورۀ پیمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و در اجراي بند "الف"
ماده " "13آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ،با تمديد دورة پيماني اعضاي هيأت علمي دانشگاه حکيم سبزواري از تاريخ اتمام دوره
مذکور به شرح جدول زير موافقت گرديد.
مرتبه

گروه آموزشی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نام و نام خانوادگی

علمی

تمدید قبلی

تمدید

دکتر محمدهادی نژاد شاهرخ
آبادی

استادیار

گروه آموزشی مهندسی برق
الکترونیک

1391/12/01

1396/11/30

-

از تاریخ 1396/12/01
لغایت 1397/11/30

دکتر ملیحه عباس نژاد
مشهدی

استادیار

گروه آموزشی آمار

1391/11/01

1396/10/30

-

از تاریخ 1396/11/01
لغایت 1397/10/30

دکتر تکتم حجار

استادیار

گروه آموزشی زیست شناسی

1391/11/01

1396/10/30

-

از تاریخ 1396/11/01
لغایت 1397/10/30

دکتر رحیمه پورخاندانی

استادیار

گروه آموزشی ریاضی محض

1391/12/01

1396/11/30

-

از تاریخ 1396/12/01
لغایت 1397/11/30
برای آخرین بار

مهندس حامد تیرانداز

مربی

گروه آموزشی مکاترونیک

1391/08/01

1396/07/30

-

باتوجه به این که رشته
مکاترونیک جزو رشته
های استراتژیک وزارت
متبوع نیست ،یا انتقال
و یا تبدیل وضع به

پیمانی

پیمانی

دکتر علی اکبر رجبی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های حکیم

دکتر علی اصغر مولوی

سبزواری و فناوری های نوین سبزوار

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا

باسمه تعالي

کارشناس آزمایشگاه
صورت گیرد.
مهندس سعید سعیدی امین
آبادی

مربی

گروه آموزشی مکاترونیک

1390/12/01

1395/11/30

دکتر رضیه موسوی فر

استادیار

گروه آموزشی علوم سیاسی

1391/02/10

1396/02/09

1395/12/01
لغایت
1396/05/31

باتوجه به این که رشته
مکاترونیک جزو رشته
های استراتژیک وزارت
متبوع نیست ،یا انتقال
و یا تبدیل وضع به
کارشناس آزمایشگاه
صورت گیرد.
از تاریخ 1396/02/10
لغایت 1398/02/09

مهندس مجتبی کاویان

مربی

گروه آموزشی مرمت و احیای
بناهای تاریخی

1391/02/09

1396/02/08

1396/02/09
لغایت
1396/08/08

از تاریخ 1396/08/09
لغایت 1397/08/09

مهندس عباس هاشمی زاده

مربی

گروه آموزشی مهندسی نفت

1391/01/22

1396/11/12

-

از تاریخ 1396/11/12
لغایت 1397/11/11

مهندس زهره فصیح فر

مربی

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
و فناوری اطالعات

1391/07/01

1396/06/31

1396/07/01
لغایت
1396/12/29

از تاریخ  97/1/1لغایت
97/6/31

دکتر سیدمحمدصادق نبوی
ثالث

استادیار

گروه آموزشی ریاضی محض

1392/08/01

1397/07/30

-

مختار کرمی

استاديار

جغرافيا

89/10/26

96/6/26

 6ماه

از تاریخ 1397/08/01
لغایت 1398/02/31
برای آخرین بار
از  96/6/2۷به مدت شش
ماه و براي آخرين بار

دستور بیست و یکمـ مأموریت تحصیلی عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در مقطع دکتری خارج

مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و در اجراي
تبصره""5مادة "  " ۷3آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ،موضوع مأموريت تحصيلي آقای مرتضی طیبی نیا مربي و عضو هيأت علمي
گروه مهندسي عمران دانشگاه حکيم سبزواري مطرح و با توجه به قوانين و مقررات موجود ،با مأموريت تحصيلي ايشان مخالفت گرديد.
دستور بیست و دوم ـ استخدام دو نفر عضو هیأت علمی در دانشگاه حکیم سبزواری
مصوبه :به استناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور و با عنايت به بند"م" و تبصرة" "2از مادة" "4اصالح برخي از مواد آيين نامۀ
استخدامي اعضاي هيأت علمي " ،به دانشگاه حکيم سبزواري اجازه داده مي شود با رعايت ضوابط و مقررات مربوط  ،نسبت به استخدام دونفر به عنوان
عضو هيأت علمي به شرح زير اقدام نمايد.
نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تاریخ تولد

توضیحات

سياوش دروديان

دکتري مرمت

54/6/11

تعداد محدود فارش التحصيالن در رشته مرمت و نياز به خدمات
آموزشي و در صورت تأييد کفايت علمي در هيأت مميزة
دانشگاه

کاظم علي آبادي

کارشناسي ارشد سنجش از دور و GIS

62/4/3

اشتغال ايشان در قالب طرح سربازي از تاريخ 91/6/1
لغايت 95/5/31و نياز به خدمات مرکز پژوهشي جغرافيايي
دانشگاه ،در صورت کسب حداقل 60درصد امتيازات الزم
و تأييد هيأت مميزه دانشگاه

دکتر علی اکبر رجبی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های حکیم

دکتر علی اصغر مولوی

سبزواری و فناوری های نوین سبزوار

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا

باسمه تعالي

دستور بیست و سوم ـ مجوز انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در پست سازمانی مصوب تشکیالت دانشگاه
مصوبه :به استناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور و نظر به اين که در تشکيالت دانشگاه ،پست مديريت مرکز بهداشت ،درمان و
مشاورة دانشگاه تصويب شده ولي بجز پزشک ،ساير رشته هاي مرتبط واجد شرايط پست مذکور نيستند و با توجه به اين که در حال حاضر عضو هيأت
علمي واجد شرايط احراز پست مذکور در اين دانشگاه وجود ندارد ،لذا به دانشگاه حکيم سبزواري اجازه داده مي شود ،نسبت به بکارگيري يک نفر عضو
هيأت علمي با مدرک دکتري تخصصي در رشته هاي مشاوره ،روانشناسي باليني و يا علوم تربيتي در سمت مذکور اقدام نمايد.
دستور بیست و چهارمـ مجوز بهره مندی اعضای شاغل در مؤسسات عضو از کمک هزینۀ های مستقیم و غیر مستقیم رفاهی

مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و در اجراي مادة
 93آيين نامۀ استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مادة  1از پيوست شمارة پنج موضوع مادة  6۷آيين نامۀ استخدامي اعضاي غير هيأت
علمي دانشگاه ها ،با تخصيص کمک هزينۀ اياب و ذهاب ،يک وعده غذاي گرم در روز و مهد کودک به ازاي هر فرزند زير شش سال براي
اعضاي شاغل در مؤسسات عضو و بر اساس تصويب نامۀ ابالغي شمارة 4430ت 55241ھ مورخ  9۷/1/23هيأت محترم وزيران موافقت
گرديد.
دستور بیست و پنجم ـ مجوز سپرده گذاری در صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی جهت اعطای تسهیالت به فناوران
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری

مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي  ،به دانشگاه حکيم
سبزواري اجازه داده مي شود نسبت به سپرده گذاري از محل درآمدهاي اختصاصي مبلغ  2،000،000،000ريال در صندوق پژوهش و فناوري
خراسان رضوي ،جهت اعطاي تسهيالت به فناوران مرکز رشدواحدهاي فناور دانشگاه حکيم سبزواري توسط صندوق مذکور اقدام نمايد.
دستور بیست و ششم ـ استخدام عضو هیأت علمی در دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه فناوری های نوین سبزوار
مصوبه :به استناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور ،موضوع استخدام عضو هيأت علمي داراي مدرک دکتري در مؤسسات عضو
مطرح و مقرر گرديد از مجوزهايي که از سال هاي قبل اخذ گرديده استفاده گردد.
دستور بیست و هفتم ـ بکارگیری نیروی قراردادکار معین در دانشگاه فناوری های نوین سبزوار
مصوبه :به استناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور ،با بکارگيري نيروي قرارداد کار معين در دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار
مخالفت گرديد.
دستور بیست و هشتم ـ دریافت هزینۀ خدمات دانشجویی و فرهنگی از دانشجویان شهریه پرداز در سرجمع شهریۀ دانشجویان
ورودی سال  96به بعد

مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و با عنايت به نامۀ
شمارة  15/230090مورخ  95 10/18رئيس محترم مرکز هيأت هاي امنا و هيأتهاي مميزة وزارت متبوع منضم به نامۀ شمارة 4/102009
مورخ  95/8/18سازمان امور دانشجويان ،مقرر گرديد مبلغ  350،000ريال در سرجمع شهريۀ دانشجويان شهريه پرداز از سال تحصيلي -9۷
 96به بعد منظور گردد.

دکتر علی اکبر رجبی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های حکیم

دکتر علی اصغر مولوی

سبزواری و فناوری های نوین سبزوار

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا

باسمه تعالي

دستور بیست و نهم -تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری بین الملل (اعم از دانشجویان
خارجی غیر بورسیه و دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج به داخل کشور )دانشگاه حکیم سبزواری برای ورودی سال های 97
به بعد

مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و بند «و» ماده ۷
قانون تشکيل هيأت هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي ،شهريه دانشجويان کارشناسي ،کارشناسي ارشد ،و دکتري دانشجويان بين
الملل (اعم از دانشجويان خارجي غير بورسيه و دانشجويان ايراني انتقالي از خارج به داخل کشور )ورودي  9۷به بعد ،به ميزان دو برابر شهريۀ
دانشجويان نوبت دوم همان سال ورودي و همان مقطع و بر اساس واحد ريال محاسبه و به صورت الکترونيکي دريافت مي شود.
دستور سی ام ـ تعیین شهریه دانشجویان بورسیه مقطع دکتری دانشگاه حکیم سبزواری

مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و بند «و» ماده ۷
قانون تشکيل هيأت هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي ،شهريه دانشجويان بورسيه مقطع دکتري مطابق با شهريۀ دورة دکتري پرديس
دانشگاه و بر اساس ورودي همان سال دانشجويان اخذ گردد.
دستور سی و یکم  -تعیین میزان شهریه و پرداخت تعرفه خدمات دانشجویی برای دانشجویان مشمول افزایش سنوات تحصیلی
مؤسسات عضو از نیمسال اول 97-98

مصوبه :به استناد ماده  1قانون احکام دائمي برنامه توسعه کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و بند " و " ماده ( )۷قانون نحوه
تشکيل هيات امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و در راستاي ترغيب و تشويق دانشجويان به منظور فارش التحصيلي در
حداقل سنوات ممکن ،سقف تحصيل و ميزان شهريه کليه دانشجويان شهريه پردازي که مشمول افزايش سنوات تحصيلي ( دانشجويان
کارشناسي ورودي سال هاي قبل از  93از نيمسال  ،11دانشجويان کارشناسي ورودي  93و بعد از آن از نيمسال  ،10دانشجويان کارشناسي
ارشد از نيمسال  ،6دانشجويان دکتري ورودي سال هاي قبل از  95از نيمسال  11و دانشجويان دکتري ورودي  95و بعد از آن از نيمسال )10
و پرداخت هزينه مي باشند ،برابر آخرين تعرفه جديد شهريه نوبت دوم همان رشته و مقطع در همان سال تحصيلي و به شرح جزئيات زير تعيين
مي گردد .ضمناً دانشجويان روزانه اي که به هر دليل مشمول پرداخت هزينه شهريه نوبت دوم گردند ،ملزم به پرداخت تعرفه خدمات دانشجويي
( ورزشي ،فرهنگي ،فوق برنامه و مشاوره اي) همانند دانشجويان دوره نوبت دوم خواهند بود .اين مصوبه از نيمسال اول  9۷-98قابل اجرا است.
دانشجویان مقطع کارشناسی دوره های روزانه و نوبت دوم

سقف تحصیل 9 :نیمسال

مقرر شد در صورتي که دانشجويان فوق در سقف تعيين شده فارش التحصيل نشوند شهريه ثابت و متغير اين دانشجويان براي سنوات مازاد،
نيمسال دهم و به بعد از آن ،برابرآخرين تعرفه جديد شهريه نوبت دوم همان رشته و مقطع در همان سال تحصيلي ،محاسبه و اخذ گردد.
تبصره  : 1اين مصوبه براي دانشجويان ورودي سال 93و بعد ازآن الزم االجرا مي باشد.
تبصره  : 2اين مصوبه براي دانشجويان ورودي قبل از سال 93از نيمسال يازدهم و بعد ازآن الزم االجرا مي باشد.
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره های روزانه و نوبت دوم

سقف تحصیل 5 :نیمسال

مقرر شد در صورتي که دانشجويان فوق در سقف تعيين شده فارش التحصيل نشوند شهريه ثابت و متغير اين دانشجويان براي سنوات مازاد،
نيمسال ششم و بعد از آن برابر آخرين تعرفه جديد شهريه نوبت دوم همان رشته و مقطع در همان سال تحصيلي ،محاسبه و اخذ گردد.
اين تبصره براي دانشجويان ورودي  94و بعد از آن الزم االجرا مي باشد.
دانشجویان مقطع دکتری دوره های روزانه و نوبت دوم

سقف تحصیل 9 :نیمسال

دکتر علی اکبر رجبی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های حکیم

دکتر علی اصغر مولوی

سبزواری و فناوری های نوین سبزوار

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا

باسمه تعالي

مقرر شد در صورتي که دانشجويان فوق در سقف تعيين شده فارش التحصيل نشوند ،شهريه ثابت و متغير اين دانشجويان براي سنوات مازاد،
نيمسال دهم و بعد از آن برابر آخرين تعرفه جديد شهريه نوبت دوم همان رشته و مقطع در همان سال تحصيلي ،محاسبه و اخذ گردد.
تبصره  : 1اين مصوبه براي دانشجويان ورودي سال  95و بعد ازآن الزم االجرا مي باشد.
تبصره  : 2اين مصوبه براي دانشجويان ورودي قبل از سال  95از نيمسال يازدهم و بعد ازآن الزم االجرا مي باشد.
** هزينه افزايش سنوات تحصيلي دانشجويان دوره بين الملل(آزاد) ،مجازي و پرديس در تمام مقاطع ،بر اساس همان شهريه معمولي
تحصيل خود ،دريافت مي گردد.
** دانشجوياني که سنوات مجاز آنها به اتمام رسيده است و تقاضاي مهماني و مرخصي ( با احتساب در سنوات) مي نمايند بر اساس
مصوبات فوق ،شهريه پرداخت مي نمايند.
دستور سی و دوم -تعیین شهریه دانشجویان دانشگاه فناوری های نوین سبزوار که از سال تحصیلی  97-98به بعد به صورت
تک درس به دانشگاه حکیم سبزواری مهمان می شوند.

مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و بند «و» ماده ۷
قانون تشکيل هيأت هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي ،دانشجويان دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار که از سال تحصيلي
 9۷-98به دانشگاه حکيم سبزواري به صورت تک درس مهمان ميشوند ،به استثناي ترم تابستان ،در ساير ترمهاي تحصيلي از پرداخت شهريۀ
ثابت معاف مي گردند.
دستور سی و سوم ـ تعیین تعرفه هزینۀ ثبت نام و بررسی مدارک متقاضیان استعداد درخشان برای مؤسسات عضو

مصوبه :به استناد مادة  1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و براساس مادة 1
دستورالعمل انواع و نحوة وصول و مصرف درآمد اختصاصي موضوع بند"ب" مادة  2۷آيين نامۀ مالي و معامالتي ،با دريافت مبلغ
 500،000ريال از متقاضيان استعداد درخشان .جهت ثبت نام و بررسي مدارک موافقت گرديد .ضمناً هرگونه تغيير در نرخ هاي تعيين
شده ،به تشخيص هيأت رئيسۀ دانشگاه قابل انجام خواهدبود.
د ستور سی و چهارم -تعیین شهریه فرزندان اع ضای هیأت علمی ر سمی و پیمانی و اع ضای غیر هیأت علمی ر سمی ،پیمانی و
قرارداد کارمعین دان شگاه حکیم سبزواری از سال تح صیلی  97-98به بعد در کلیۀ مقاطع تح صیلی در دوره های نوبت دوم و
یادگیری الکترونیکی( مجازی )

مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و بند «و» ماده ۷
قانون تشکيل هيأت هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي ،به مؤسسات عضو اجازه داده مي شود از فرزندان اعضاي هيأت
علمي رسمي و پيماني و اعضاي غير هيأت علمي رسمي ،پيماني و قرارداد کارمعين مؤسسات عضو از سال تحصيلي  9۷-98به بعد ،در همۀ
مقاطع تحصيلي در دوره هاي نوبت دوم و يادگيري الکترونيکي (مجازي) به ميزان  % 80شهريه ثابت و متغير دريافت نمايد.
دستور سی و پنجم ـ تبدیل وضعیت تعدادی از کارکنان قرارداد کارمعین به پیمانی در دانشگاه حکیم سبزواری
مصوبه :به استناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور و با عنايت به مادة " "9از فصل سوم آيين نامۀ استخدامي اعضاي غير هيأت
علمي ،به دانشگاه حکيم سبزواري اجازه داده مي شود ،تعداد  20نفر از کارکنان قرارداد کار معين دانشگاه به شرح زير را که شرايط مندرج در آيين نامه را
کسب نموده اند ،به پيماني تبديل وضع نمايد.
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باسمه تعالي

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تاریخ استخدام

عنوان شغل

مرتضی دالوری مقدم

کارشناسی باستان شناسی

1385/08/01

کارشناس گروه آموزشي معماري

زهرا واعظی نژاد

کارشناسی جغرافیا

1386/06/15

کارشناس امور پژوهشي

عزت استیری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

1385/08/01

کارشناس امور دانشجويي

خدیجه برزوئی

کارشناسی علوم تربیتی

1385/08/01

کارشناس مشاوره و راهنمايي

معظم توکلیان

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

1385/08/01

کارشناس گروه آموزشي مهندسي برق
الکترونيک

سیده زهره بنی هاشمی

کارشناسی ارشد شیمی

1386/07/01

کارشناس آزمايشگاه گروه آموزشي شيمي

طیبه مهرآبادی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

1385/08/01

کارشناس نهادهاي فرهنگي و اجتماعي

فاطمه دولت آبادی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

1385/08/01

زهرا افچنگی

کارشناسی مهندسی کشاورزی

1385/08/01

ملیحه کریمی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

1386/07/01

نرجس طبسی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

1385/08/01

معصومه صادقی

کارشناسی مهندسی زراعت

1385/08/01

کارشناس امور پژوهشي

کارشناس برنامه نويس سيستم  -پس از
اخذ شماره مستخدم
کارشناس خدمات آموزشي
(دوره هاي نيمه حضوري و آزاد)
کارشناس فني و نظارت بر طرحهاي
عمراني
کارشناس امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
– پس از اخذ شماره مستخدم

سمیرا دولت ابادی

کارشناسی ارشد ریاضی

1392/01/17

کارشناس برنامه نويس سيستم

اعظم الهامی راد

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

1386/07/01

کارشناس آزمايشگاه گروه آموزشي محيط
زيست

اشرف السادات اقدسی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

1385/08/01

مسئول دفتر

هادی رنجبر اریانی

کاردانی بهداشت محیط

1392/01/17

صدیقه استیری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

1385/08/01

اشرف علوی هوشمند

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسالمی

1385/08/01

کارشناس امور دانشجويي و رفاه

معصومه خسروجردی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

1385/08/01

مسئول دفتر

پروین خیرآبادی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

1385/08/01

مأمور حراست -پس از طي مراحل قانوني

کاردان بهداشت -پس از اخذ شماره
مستخدم
کارشناس دبيرخانه هيات اجرايي جذب
اعضاي هيات علمي
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