باسمه تعالي

صورتجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار
مورخ 96/11/3

اسامی مؤسسات عضو هیأت امنا:
 -1دانشگاه حکيم سبزواري؛  -2دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار.
ساعت پايان جلسه10 :
ساعت شروع جلسه8 :
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 -سرپرست 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

دکتر علی اصغر مولوی

حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار

سرپرست دانشگاه و دبیر هیأت امنا

باسمه تعالي

دستور اول ـ تصویب طرح تدوین شرح وظایف و شرایط احراز و مشاغل و پست های سازمانی دانشگاه حکیم
سبزواری

مصوبه :به استناد مادة  1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي ،طرح تدوين
شرح وظايف و شرايط احراز و م شاغل و پ ست هاي سازماني دان شگاه بر ا ساس ر سته هاي شغلي مطرح و مقرر گرديد طرح
مذکور ،با توجه به برنامه راهبردي دان شگاه و پس از تدوين طرح برنامه ريزي نيروي ان ساني تو سط دان شگاه و ت صويب آن در
هيأت امناء ،جهت بررسي در دستور کار کميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه قرار گيرد.
دستور دوم  -تصویب ساختار سازمانی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 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  ،ساختار
سازماني معاونت آموز شي و تح صيالت تکميلي دان شگاه مطرح ،و مقرر گرديد ساختار مذکور ،پس از ت صويب نمودار سازماني(چارت)
دانشگاه در هيأت امنا و بر اساس برنامۀ راهبردي دانشگاه و در نظر گرفتن توجيه علمي ،فني و تخصصي ،در دستورکار کميسيون دائمي
هيأت امنا قرار گيرد.
دستور سوم ـ مجوز خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای دانشگاه حکیم سبزواری
مصوبه :به استناد مادة  1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و نظر به نامۀ
شمارة  6/61/215196مورخ  96/9/20معاون محترم اداري و مالي و مديريت منابع وزارت متبوع ،مبني بر بهره مندي از ظرفيت قانوني در
بند" ه " تب صره  4مادة واحدة قانون بودجه سال  ،96با دريافت اعتبار به مبلغ  12،000،000،000ريال از بانک عامل دان شگاه ،به منظور
خريد دستگاه  FE-SEMدر دانشگاه حکيم سبزواري موافقت گرديد.
دستور چهارم ـ رفع ابهام از مصوبۀ ششمین جلسه از دور سوم هیات امنای شمال شرق کشور مورخ 81/11/21
درخصوص واگذاری قسمتی از زمین های کوی دانشگاه به اعضای هیأت علمی و کارکنان
مصوبه :به استناد مادة  1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و مصوبه مورخ
 1381/11/21هيأت امناي شمال شرق کشور مبني بر واگذاري قسمتي از اراضي دانشگاه حکيم سبزواري به هيأت علمي و کارکنان با اضافه
شدن قيد (( واگذاری  37هکتار)) به تأييد رسيد و به دانشگاه مجوز داده مي شود بر اساس مصوبات مربوطه عمل نمايد.
دستور پنجم ـ تصویب دستورالعمل اجرایی ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

مصوبه :به استناد مادة  1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي ،دستورالعمل
اجرايي ترفيع اعضاي هيأت علمي پيشنهادي شوراي دانشگاه مطرح و مقرر گرديد پس از بررسي و جمع بندي نظرات کارشناسي
معاون محترم مرکز هيأت هاي امنا و جناب آقاي مهندس بهرامي ،عضووو محترم کميسوويون دائمي هيأت امناي دانشووگاه ،در
دستورکار هيأت امنا قرار گيرد.
دستور ششم ـ بررسی و تصویب گزارش برنامه راهبردی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار در افق 1404
م صوبه :به ا ستناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي تو سعۀ ک شور م صوب  95/11/10مجلس شوراي ا سالمي و با عنايت به م صوبۀ
سووي و پنجم از هفتمين نشووسووت هيأت امناي دانشووگاه هاي حکيم سووبزواري و فناوري هاي نوين سووبزوار ،گزارب برنامه راهبردي
دان شگاه فناوري هاي نوين سبزوار در افق  1404م شتمل بر چ شم انداز ،ر سالت ،اهداف کالن و راهبردي دان شگاه مطرح و مقرر گرديد،
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مو ضوع در کميته اي مت شکل از معاون محترم مرکز هيأت هاي امنا ،آقاي دکتر غالمر ضا ظريفيان ،ع ضو محترم کمي سيون دائمي هيأت
امنا ،سرپرست محترم دانشگاه حکيم سبزواري و مسؤول محترم راه اندازي دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار بررسي و پس از تأييد آن،
دردستورکار هيأت امنا قرار گيرد.
دستور هفتم ـ مجوز انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه حکیم سبزواری در پست های 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 افراد پيماني در پست هاي سازماني ستاره دار مصوب اجرايي
براي يک دورة مديريتي به شرح زير موافقت گرديد.
سمت اجرایي

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

تاریخ استخدام

تاریخ ابالغ

استادیار

1393/07/01

1396/06/05

استادیار

1394/10/01

1396/08/13

استادیار

1391/02/01

1395/08/01

مجتبي کاویان

مدیر گروه مرمت

مربي

1391/02/09

1392/09/04

//

رسول شادنیا

مدیر فرهنگي و اجتماعي

استادیار

1389/05/01

1396/06/26

//

احسان امیری راد

مدیر پژوهشي

استادیار

1390/11/24

1395/10/05

//

ریحانه صباغ زاده

رئیس آزمایشگاه مرکزی

استادیار

1394/11/01

1396/08/23

//

رضیه موسوی فر

مدیر گروه علوم سیاسي

استادیار

1391/02/10

1396/08/21

//

استادیار

1391/02/01

1396/08/02

رئیس دانشکده مهندسي

محمود فرخي

نفت و پتروشیمي
مدیر روابط بین الملل و

بهنام مهدوی

دانشجویان خارجي
رئیس مرکز رشد

رضا سهیلي فرد

واحدهای فناور

مدیر گروه زبان و ادبیات

مصطفي مهدوی آرا

عرب

دلیل توجیهي
عدم وجود عضو هیات
علمي واجد شرایط

مدیر گروه آب و
هواشناسي و

حامد ادب

//
//

//
//

استادیار

1393/11/01

1395/01/25

ژئومورفولوژی
مدیر گروه برنامه ریزی

مهدی زنگنه

//

استادیار

1393/07/17

1396/06/26

قاسم ذوالفقاری

مدیر گروه محیط زیست

استادیار

1390/11/23

1396/06/26

//

ملیحه عباس نژاد مشهدی

مدیر گروه آمار

استادیار

1391/11/01

1396/08/16

//

استادیار

1392/07/01

1395/10/03

احمد حاجي پور

مدیرگروه مکاترونیک

استادیار

1389/07/05

1393/06/04

//

سید محمدمهدی نوری

مدیر گروه مهندسي شیمي

استادیار

1393/07/20

1395/12/22

//

شهری و روستایي

رضا حسن زاده قاسمي

مدیر گروه مهندسي
مکانیک

//
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دستور هشتم ـ تعیین تعرفه خدمات هزینه دار جهت امور آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی برای مؤسسات عضو

مصوبه :به استناد مادة  1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و براساس مادة
 1دستورالعمل انواع و نحوة وصول و مصرف درآمد اختصاصي موضوع بند"ب" مادة  27آيين نامۀ مالي و معامالتي ،با دريافت
هزينه جهت ارائۀ خدمات در حوزه هاي مختلف دانشگاه ،به شرح پيوست شماره ( )1موافقت گرديد .ضمناً هرگونه تغيير در نرخ
هاي تعيين شده ،متناسب با تورم ساليانه و به تشخيص هيأت رئيسۀ دانشگاه قابل انجام خواهدبود.
دستور نهم ـ تعیین شهریه دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری نوبت دوم و دورۀ یادگیری
الکترونیکی(مجازی) مؤسسات عضو برای ورودی های سال تحصیلی 97-98
مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و بند «و» ماده
 7قانون تشکيل هيأت هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي  ،شهريه دانشجويان کارشناسي کارشناسي ارشد ،دکتري نوبت
دوم و دورة يادگيري الکترونيکي(مجازي) مؤسسات عضو براي ورودي هاي سال تحصيلي  ، 97-98با  15درصد افزايش نسبت به دانشجويان
ورودي هاي سال تحصيلي  96-97تصويب گرديد.
تبصره  : 1شهريه ثابت ورودي هاي مذکور تا پايان تحصيل آنان ثابت بوده و تغييري نخواهد کرد.
تبصره  : 2شهريه متغير هر سال با تصويب هيات رئيسه دانشگاه ،حداکثر تا  % 15نسبت به سال قبل افزايش مي يابد.
تبصره  : 3شهريه دروس عملي ،آزمايشگاهي و کارگاهي (در صورت وجود در برنامه آموزشي) يک و نيم برابر شهريه دروس نظري محاسبه
مي گردد.
تبصره  :4شهريه دروس عملي دکتري دوره نوبت دوم 15 ،درصد بيشتر از شهريه دروس نظري ،مي باشد.

دستور دهم ـ تعیین شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دوره پردیس خودگردان دانشگاه حکیم
سبزواری برای ورودی های سال تحصیلی 97-98
مصوبه :به استناد مادة  1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور ،بند «ط» ماده « »7قانون تشکيل هياتهاي امناي
دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي ،شهريه دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري دوره پرديس خودگردان دانشگاه حکيم سبزواري
براي ورودي هاي سال تحصيلي  97-98با  15درصد افزايش ،نسبت به دانشجويان ورودي هاي سال تحصيلي  96-97تصويب گرديد.
تبصره  : 1شهريه ثابت ورودي هاي مذکور تا پايان تحصيل آنان ثابت بوده و تغييري نخواهد کرد.
تبصره  : 2شهريه متغير هر سال با تصويب هيات رئيسه دانشگاه ،حداکثر تا  % 15نسبت به سال قبل افزايش مي يابد.
تبصره  : 3دروس پيشنياز  %30کمتر از شهريه ي دروس نظري محاسبه مي گردد.
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دستور یازدهم ـ تعیین شهریه دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،و دکتری دانشجویان بین الملل ( اعم از
دانشجویان خارجی غیربورسیه و ایرانی انتقالی از خارج به داخل کشور) دانشگاه حکیم سبزواری برای ورودی های
سال تحصیلی 97-98
مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و بند «و» ماده
 7قانون تشکيل هيأت هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي ،شهريه دانشجويان کارشناسي ،کارشناسي ارشد ،و دکتري دانشجويان
بين الملل ( اعم از دانشجويان خارجي غيربورسيه و ايراني انتقالي از خارج به داخل کشور) دانشگاه حکيم سبزواري براي ورودي هاي سال
تحصيلي  97-98با افزايش  15درصد نسبت به دانشجويان ورودي هاي سال تحصيلي  96-97و بر مبناي معادل ريالي واحد يورو به نرخ
روز بانک مرکزي ( نرخ اولين روز ثبت دروس توسط دانشکده ها در هر نيمسال تحصيلي) تصويب گرديد.
تبصره  : 1شهريه ثابت ورودي هاي مذکور تا پايان تحصيل آنان ثابت بوده و تغييري نخواهد کرد.
تبصره  : 2شهريه متغير هر سال با تصويب هيات رئيسه دانشگاه ،حداکثر تا  % 15نسبت به سال قبل افزايش مي يابد.
دستور دوازدهم ـ تعیین شهریه دانشجویان مهمان و انتقالی و مهمان تکدرس در مقاطع مختلف تحصیلی و شرایط
انصراف از دوره مهمانی ،مؤسسات عضو
مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و بند «و» ماده
 7قانون ت شکيل هيأت هاي امناي دان شگاه ها و مؤ س سات آموز شي ،مقرر گرديد دان شجويان روزانۀ متقا ضي انتقال و مهمان به دان شگاه،
شووهريۀ مصوووب دورة نوبت دوم همان سووال تحصوويلي را تا پايان تحصوويالت پرداخت و مدرو تحصوويلي روزانه را اخذ نمايند .هم نين
دانشجويان مهمان به صورت تکدرس از ساير دانشگاههاي ديگر در همه مقاطع مختلف تحصيلي ،همانند دانشجويان دوره نوبت دوم ،ملزم
به پرداخت نصووف شووهريه ثابت ،و شووهريه کامل متغير و تعرفه خدمات رفاهي و فرهنگي و دانشووجويي ،مي باشووند.هم نين دانشووجويان
مهمان( چه به صورت تکدرس و چه غير تکدرس) از ساير دانشگاههاي ديگر در مقاطع مختلف تحصيلي ،در صورتي که قبل از زمان حذف
و اضافه ،انصراف از دوره مهماني دهند ،شهريه ثابت از دانشجو دريافت و شهريه متغير به دانشجو ،مسترد مي گردد.
دستور سیزدهم  -اصالح مصوبه بیست و نهم از هفتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه  96/7/24مؤسسات عضو

مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و بند «و» ماده 7
قانون تشکيل هيأت هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي ،دانشجويان شهريه پرداز مقطع کارشناسي در صورتي که تنها با يک درس
فارغ التحصيل شده و اين درس در نيمسال تابستان انتخاب واحد نشده باشد ،از پرداخت شهريه ثابت و تعرفه خدمات دانشجويي معاف و
شهريه متغير درس را بايد پرداخت نمايند.
دســتور چهاردهم  -تعیین شــهریه دروس امتحان جامع و آماده کردن پروپوزال دانشــجویان شــهریه پرداز مق ع
دکتری مؤسسات عضو
مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي و بند «و» ماده 7
قانون تشکيل هيأت هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي ،دانشجويان شهريه پرداز در مقطع دکتري که دروس امتحان جامع و آماده
کردن پروپوزال را انتخاب واحد مي نمايند ،فقط ملزم به پرداخت شهريه ثابت و تعرفه خدمات رفاهي و فرهنگي و دانشجويي ،مي باشند.

دکتر علی اکبر رجبی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های

دکتر علی اصغر مولوی

حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار

سرپرست دانشگاه و دبیر هیأت امنا

باسمه تعالي

دستور پانزدهم 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 ا ستخدامي اع ضاي هيأت علمي ،با تمديد دورة پيماني اع ضاي هيأت علمي دان شگاه حکيم سبزواري از تاريخ
اتمام دوره مذکور به شرح جدول زير موافقت گرديد.
نام و نام
خانوادگی
مختار کرمی

مرتبه

گروه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تمدید

علمی

آموزشی

پیمانی

پیمانی

قبلی

استاديار

جغرافيا

89/10/26

96/6/26

 6ماه

تمدید
از  96/6/27به مدت شش ماه و
براي آخرين بار

هم نين موضوع تعيين وضعيت استخدامي آقاي رضا کشاورز مطرح و مقرر گرديد ،موضوع از طريق هيأت مرکزي جذب پي گيري و استعالم گردد.

دستور شانزدهم ـ تمدید مأموریت تحصیلی و مرخصی بدون حقوق عضو 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
"ن" ماده " "73آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ،با تمديد مأموريت تحصيلي و مرخصي بدون حقوق عضو هيأت علمي دانشگاه
حکيم سبزواري از تاريخ اتمام دوره مذکور به شرح جدول زير موافقت گرديد.
نام و نام

مرتبه علمی

گروه آموزشی

خانوادگی

رحیم ایرانشاهی

مربي

مرمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مأموریت

مأموریت

91/7/1

95/6/31

تعداد
تمدیدهای

تمدید

قبلی تاکنون

6ماه

تمديد از 96/1/1
به مدت شش ماه
و از تاريخ 96/7/1
مرخصي بدون
حقوق به مدت
يک سال

دستور هفدهم ـ تمدید مرخصی بدون حقوق عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
مصوبه :به استناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعۀ کشور مصوب  95/11/10مجلس شوراي اسالمي ،مقرر گرديد نظر
به اين که آقاي علي اکبر حکم آبادي ،عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه ،از تاريخ  85/7/1لغايت  89/6/31مامور به تحصيل گرديده و
از تاريخ  89/7/1لغايت  89/12/29بر اساس مصوبۀ بيست و يکمين نشست از دور سوم هيأت امناي دانشگاه هاي شمال شرق کشور مورخ
 90/3/5ماموريت اي شان تمديد شده ا ست .نظر به اين که نامبرده تاکنون مدرو دکتري خود را ارائه ننموده ا ست  ،لذا مقرر گرديد برابر با
مقررات آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي در خصوص نامبرده اقدام گردد.

دکتر علی اکبر رجبی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های

دکتر علی اصغر مولوی

حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار

سرپرست دانشگاه و دبیر هیأت امنا

باسمه تعالي

دستور هجدهم – تبدیل وضعیت اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری از پیمانی به رسمی آزمایشی

مصــوبه :به اسووتناد مادة 1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسووعۀ کشووور مصوووب  95/11/10مجلس شوووراي اسووالمي و
دراجرای ماده  10آيين نامه ا ستخدامي اع ضای غير هيات علمي دان شگاه ها و مؤ س سات آموزش عالي و با عنايت به
موافقت هيات اجرايي منابع ان ساني غير هيات علمي دان شگاه مذکور برابر بند ( )3از صورتجل سه شماره ( )63هيات
اجرايي منابع انساني دانشگاه مورخ ( 1396 /08 /09شماره 9 / 36878د مورخ  ،) 1396/08/20باتبديل وضع اعضای
غير هيات علمي دان شگاه حکيم سبزواری از پيماني به ر سمي آزماي شي ،پس از طي مراحل گزين شي و قانوني الزم
به شرح جدول زير موافقت گرديد.
نام و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

زهرا محمدي مقدم کارشناس مسئول امور پژوهشي مديريت امور پژوهشي و فناوري ()174
کارشناس مطالعات طرحهاي پژوهشي ()176
اعظم علي آبادي
سيد مجتبي هاشمي کارشناس تأسيسات ()104

مدرک تحصیلی

تاریخ استخدام پیمانی

کارشناسي
کارشناسي
کارشناسي ارشد

1382 / 02 / 22
1384 / 07 / 19
1389 / 12 / 15

د ستور نوزدهم ــــ اخذ مجوز ا ستفاده از مزایای انت صاب ع ضو هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی در پ ست های ستاره دار
مصوب در دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

مصوبه :به استناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور ،به دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار اجازه داده مي شود نسبت
به برقراري مزاياي انتصاب اعضاي هيأت علمي پيماني دانشگاه در پست هاي ستاره دار مصوب ،به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه کار
به شرح ذيل اقدام نمايد.
 -1محمدرضا قاسمي عضو هيأت علمي دکتري پيماني
 -2هادي برزويي عضو هيأت علمي دکتري پيماني
دستور بیستم ـ استخدام  15تن عضو هیأت علمی در دانشگاه فناوری های نوین سبزوار طی سال های  97و 98

مصوبه :به استناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور ،مقرر شد موضوع در کميته اي متشکل از معاون محترم مرکز
هيأت هاي امنا ،آقاي دکتر غالمرضا ظريفيان ،عضو محترم کميسيون دائمي هيأت امنا ،سرپرست محترم دانشگاه حکيم سبزواري و مسؤول
محترم راه اندازي دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار بررسي و پس از تأييد آن ،دردستورکار هيأت امنا قرار گيرد.
دستور بیست و یکم ـ بکارگیری نیروی قراردادکار معین در دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

مصوبه:به استناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور ،مقرر شد موضوع در کميته اي متشکل از معاون محترم مرکز هيأت هاي
امنا ،آقاي دکتر غالمرضا ظريفيان ،عضو محترم کميسيون دائمي هيأت امنا ،سرپرست محترم دانشگاه حکيم سبزواري و مسؤول محترم
راه اندازي دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار بررسي و پس از تأييد آن ،دردستورکار هيأت امنا قرار گيرد.
دستور بیست ودوم ـ مجوز خرید یک دستگاه خودرو سواری برای دانشگاه فناوری های نوین سبزوار از محل درآمدهای
اختصاصی

مصوبه :به استناد ماده « »1قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور ،به دانشگاه فناوري هاي نوين ،اجازه داده مي شود نسبت به خريد
يک دستگاه خودرو سواري ساخت داخل از محل درآمدهاي اختصاصي دانشگاه اقدام نمايد.

دکتر علی اکبر رجبی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های

دکتر علی اصغر مولوی

حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار

سرپرست دانشگاه و دبیر هیأت امنا

