باسمه تعالي

هیات امنا

صفحه  1از 11

جمهوري اسالمي اريان

نود و نهمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاريخ1931/11/11 :

دستورکار نود و نهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ 31/11/11
اسامی مؤسسات عضو هیات امنا:
 -1دانشگاه شیراز
 -2مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری
 -3پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
 -4دانشگاه هنر شیراز
 -5دانشگاه جهرم
 -6دانشگاه فسا
 -7مرکز آموزش عالی آباده
 -8مرکزآموزش عالی استهبان
 -9مرکز آموزش عالی اقلید
 -11مرکزآموزش عالی فیروزآباد

 -11مجتمع آموزش عالی الرستان
 -12مرکز آموزش عالی المرد

 -13مرکز آموزش عالی ممسنی
 -14دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
ساعت شروع جلسه 8:11 :

ساعت پايان جلسه9:31 :

محل تشکیل جلسه :سالن کنفرانس دفتر رياست دانشگاه شیراز

مؤسسه برگزار کننده :دانشگاه شیراز

اسامی اعضای حقوقی:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15

دکتر حسین غريبی؛ رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه
دکتر حمید نادگران؛ سرپرست دانشگاه و دبیر هیات امنای دانشگاه شیراز
دکتر قاسم حبیب آگهی؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
حسین شفیعی؛ نماينده سازمان برنامه و بودجه کشور
دکتر محمد جواد دهقانی؛ رئیس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
دکتر علیرضا عسکری؛ رئیس دانشگاه هنر شیراز
دکتر مسعود نادريان جهرمی؛ رئیس دانشگاه جهرم
دکتر محسن اژدری؛ ريیس دانشگاه فسا
دکتر محسن حاتمی؛ سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی؛ رئیس مرکزآموزش عالی استهبان
دکتر محمد تقی حیدری؛ رئیس مرکز آموزش عالی اقلید
دکتر حیدرعلی مردانی فرد؛ رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
دکتر فرهاد براتی؛ رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی
دکتر نجفی قیری؛ رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

اسامی اعضای حقیقی:
 -1دکتر رضا گرايی نژاد؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
 -2دکتر علی اصغر توفیق؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
 -3دکتر عزت اله ريیسی؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
 -4علی شريفی؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شیراز
 -5دکتر جعفر قادری؛ عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

باسمه تعالي

هیات امنا

صفحه  2از 11

جمهوري اسالمي اريان

نود و نهمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاريخ1931/11/11 :

فهرست مطالب
موضوعات مربوط به اعمال سیاستهای راهبردی 9 ..................................................................................................................
دستور اول ـ تصويب برنامه جامع نیروی انسانی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 3 ...............................................................
دستور دوم ـ اصالح تبصره ماده  89آيین نامه اعضای هیات علمی3 .................................................................................................................
دستور سوم ـ اصالح ماده  86آيین نامه اعضای هیات علمی جهت مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری 3 .............................
دستور چهارم ـ اصالح ماده  61آيین نامه اعضای غیرهیات علمی جهت مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری 4 .....................
موضوعات مربوط به امور جاری 5 .............................................................................................................................................
دستور پنجم ـ تمديد مهلت پیمانی 5 .........................................................................................................................................................................
دستور ششم ـ تمديد مدت مأموريت تحصیلی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب 5 .......................................
دستور هفتم ـ تغییر نام گروه آموزشی دانشگاه شیراز 6 ........................................................................................................................................
دستور هشتم ـ موافقت ماموريت خانم الهام رستاد از مراکز آموزش عالی اقلید به مجلس شورای اسالمی 6 ........................................
دستور نهم ـ تبديل وضعیت استخدامی آقای عبدالرضا اثنی عشری از عضو غیر هیأت علمی به عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز7
دستور دهم ـ تبديل وضعیت آقای احمد حیدری عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی فیروزآباد 7 ........................................................
دستور يازدهم ـ موافقت با مرخصی بدون حقوق آقای ساسان سامانیان عضو هیات علمی دانشگاه شیراز8 ..........................................
دستور دوازدهم ـ موافقت با ماموريت اعضای غیر هیات علمی 8 .......................................................................................................................
دستور سیزدهم ـ احتساب مدرک کارشناسی آقای حسین میرشکاری عضو غیر هیأت علمی دانشگاه شیراز 9 .....................................
دستور چهاردهم ـ اعطای دو پايه تشويقی به آقای دکتر علیرضا عسکری (عضو هیات علمی دانشگاه شیراز) 9 ....................................
دستور پانزدهم ـ تعیین حسابرس مستقل جهت حسابرسی سال  1395مؤسسات عضو هیأت امنا 11 ....................................................

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

باسمه تعالي

هیات امنا

صفحه  9از 11

جمهوري اسالمي اريان

نود و نهمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاريخ1931/11/11 :

موضوعات مربوط به اعمال سیاستهای راهبردی
دستور اول ـ تصویب برنامه جامع نیروی انسانی مرکز منطقه ای نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گرديد.
اطالع رسانی علوم و فناوری
متن پیشنهادی برای تصويب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
برنامههای توسعه کشور و الزام مرکز هیأتهای امنا و هیاتهای ممیزه  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
(موضوع نامه شماره  15/68219مورخ  )1396/4/3برنامه جامع نیروی تصويب گرديد.
...............................................................................
انسانی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری به تصويب رسید.
...............................................................................
........................................................................
دستور دوم ـ اصالح تبصره ماده  63آیین نامه اعضای هیات علمی نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گرديد.
متن پیشنهادی برای تصويب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی
2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
برنامههای توسعه کشور و بند "ن" ماده " "7قانون تشکیل هیأت های
 -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ،تبصره ماده  81به
تصويب گرديد.
شرح زير اصالح شد:
...............................................................................
عضو پیمانی در موارد ضروری و استثنايی ،مشروط به آنکه به برنامه های
...............................................................................
آموزشی و پژوهشی دانشگاه لطمه نزند مجاز به استفاده از مرخصی بدون
........................................................................
حقوق می باشد .مدت استفاده از مرخصی ياد شده در اختیار هیأت ريیسه
دانشگاه می باشد.

دستور سوم ـ اصالح ماده  61آیین نامه اعضای هیات علمی جهت نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گرديد.
مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری
متن پیشنهادی برای تصويب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
برنامههای توسعه کشور و بند "ن" ماده " "7قانون تشکیل هیأت های  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ،ماده  86آيین نامه تصويب گرديد.
اعضای هیات علمی جهت مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری به ...............................................................................
شرح زير اصالح شد:
...............................................................................
عضو دانشگاه در صورت ابتال به بیماريهايی که مانع از انجام خدمت وی ........................................................................
می باشد ،از يک روز تا سی روز می تواند با ارائه گواهی پزشکی و تايید
پزشک معتمد مرکز از مرخصی استعالجی با استفاده از حقوق و مزايای
مربوط برخوردار گردد .برای مدت بیشتر از  31روز با نظر کمیسیون پزشکی
مورد تايید دانشگاه و مطابق با مفاد ماده  88اين آيین نامه با وی رفتار
میگردد.
دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

باسمه تعالي

هیات امنا

صفحه  1از 11

جمهوري اسالمي اريان

نود و نهمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاريخ1931/11/11 :

دستور چهارم ـ اصالح ماده  11آیین نامه اعضای غیرهیات علمی نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گرديد.
جهت مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری
متن پیشنهادی برای تصويب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
برنامههای توسعه کشور و بند "ن" ماده " "7قانون تشکیل هیأت های امناء  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ،ماده  61آيین نامه اعضای تصويب گرديد.
غیر هیات علمی جهت مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری به شرح ...............................................................................
زير اصالح شد.
...............................................................................
عضو دانشگاه در صورت ابتال به بیماريهايی که مانع از انجام خدمت وی ........................................................................
میباشد ،از يک روز تا سی روز میتواند با ارائه گواهی پزشکی و تايید پزشک
معتمد مرکز از مرخصی استعالجی با استفاده از حقوق و مزايای مربوط
برخوردار گردد .برای مدت بیشتر از  31روز با نظر کمیسیون پزشکی ذيربط
مورد تايید موسسه و مطابق با مقررات و ضوابط مقرر در ماده  62اين
آيیننامه با وی رفتار میگردد.

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

باسمه تعالي

هیات امنا

صفحه  5از 11

جمهوري اسالمي اريان

نود و نهمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاريخ1931/11/11 :

موضوعات مربوط به امور جاری
نتیجه مذاکرات

دستور پنجم ـ تمدید مهلت پیمانی

1ـ دستور حذف گرديد.
متن پیشنهادی برای تصويب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی
2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
برنامههای توسعه کشور ،بند "ن" ماده " "7قانون تشکیل هیأت های
 -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده  15آيین نامه
تصويب گرديد.
اعضاء هیأت علمی با تمديد استخدام پیمانی اعضای مؤسسات به شرح
...............................................................................
زير موافقت شد:
...............................................................................
........................................................................

ردیف

نام موسسه

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دانشکده/گروه

تاریخ استخدام

تمدید تا

پیمانی

تاریخ

1

مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و
فناوری

سعیده میرحق جو
لنگرودی

مربی

پژوهش علم

1389/4/8

1397/1/1

2

دانشگاه شیراز

نويد مقرب

استاديار

علوم -زيست
شناسی

1378/4/11

1397/4/11

3

دانشگاه شیراز

فرهاد رحمانی فر

استاديار

دامپزشکی

1391/6/29

1397/6/29

دستور ششم ـ تمدید مدت مأموریت تحصیلی عضو هیأت علمی نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گرديد.
دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب
متن پی شنهادی برای ت صويب :به ا ستناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
برنامه های توســعه کشــور ،بند "ن" ماده " "7قانون تشککل ه أ أاي  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
امناي دانشگاهأا و موسسا آموزش عالي و پژوأشي ،تبصره  2ماده  73تصويب گرديد.
آيیننامه استخدامی اعضای هیأت علمی و دستور ششم پنجمین نشست ...............................................................................
عادی از دوره شـــشـــم هیأت امنا مورخ  ،1394/7/7با تمديد مأموريت .................................................................................
آموز شی ع ضو هیأت علمی دان شلده ك شاورزي و منابع طب عي داراب به
شرح زير موافقت شد:

نام و نام
خانوادگی

نوع
استخدام

شروع
تمديد

پايان مأموريت
آموزشی

توضیحات (مصوبه صورتجلسه هشتمین نشست از دوره ششم هیأت امنای
دانشگاه شیراز مورخ )1395/12/14

تمديد

اسماعیل سهیلی

پیمانی

/11/11
1396

96/17/11

**مشروط به فارغ التحصیلی تا تاريخ 96/17/11

1396/18/11

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

باسمه تعالي

هیات امنا

صفحه  1از 11

جمهوري اسالمي اريان

نود و نهمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاريخ1931/11/11 :

دستور هفتم ـ تغییر نام گروه آموزشی دانشگاه شیراز

نتیجه مذاکرات

1ـ دستور حذف گرديد.
متن پیشنهادی برای تصويب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی
2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
برنامههای توسعه کشور و نامه شماره  2/22/8267مورخ  96/4/21دفتر
 -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
گسترش آموزش عالی با تغییر نام گروههای آموزشی دانشگاه شیراز به
تصويب گرديد.
شرح زير موافقت شد:
...............................................................................
.................................................................................
ردیف

دانشکده

نام گروه آموزشی قبلی (درحال حاضر)

نام جدید گروه آموزشی

1

فناوری نوين

نانو مهندسی مکانیک

نانو مهندسی الکترونیک

2

کشاورزی

مديريت مناطق بیابانی

مهندسی منابع طبیعی و محیط زيست

3

کشاورزی

مکانیک ماشینهای کشاورزی

مهندسی بیوسیستم

4

کشاورزی

زراعت و اصالح نباتات

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دستور هشتم ـ موافقت ماموریت خانم الهام رستاد از مراکز نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گرديد.
آموزش عالی اقلید به مجلس شورای اسالمی
متن پیشنهادی برای تصويب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
برنامههای توسعه کشور ،با ماموريت خانم الهام رستاد (استاديار گروه زبان  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
و ادبیات فارسی) مرکز آموزش عالی اقلید به مجلس شورای اسالمی تصويب گرديد.
...............................................................................
موافقت شد.
...............................................................................

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

باسمه تعالي

هیات امنا

صفحه  7از 11

جمهوري اسالمي اريان

نود و نهمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاريخ1931/11/11 :

دستور نهم ـ تبدیل وضعیت استخدامی آقای عبدالرضا اثنی نتیجه مذاکرات
عشری از عضو غیر هیأت علمی به عضو هیأت علمی دانشگاه هنر 1ـ دستور حذف گرديد.
2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
شیراز
متن پیشنهادی برای تصويب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
برنامههای توسعه کشور ،با تبديل وضعیت آقای عبدالرضا اثنی عشری به تصويب گرديد.
...............................................................................
عضو هیأت علمی دانشگاه هنر شیراز به شرح زير موافقت شد:
..............................................................................

تاریخ تولد

نام و نام

شروع به خدمت در آموزش

تاریخ تبدیل وضعیت به

انتقال از آموزش و

آخرین مدرک

تاریخ اخذ

و پرورش شیراز

رسمی قطعی در آموزش و

پرورش شیراز به

تحصیلی

آخرین

پرورش شیراز

دانشگاه هنر شیراز

1378/7/1

1394/12/27

خانوادگی

عبدالرضا
اثنیعشری

( 1375/7/1 1351/11/25رسمی آزمايشی)

مدرک

کار شنا سی ار شد
ارت باط تصـــويری
(دانشگاه تهران)

1389/4/7

دستور دهم ـ تبدیل وضعیت آقای احمد حیدری عضو هیأت نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گرديد.
علمی مرکز آموزش عالی فیروزآباد
متن پیشنهادی برای تصويب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
برنامههای توسعه کشور ،بند "ن" ماده " "7قانون تشکیل هیأتهای  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
امنای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و اخذ شماره مستخدم تصويب گرديد.
از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور با تبديل وضعیت آقای احمد ...............................................................................
حیدری (کارشناس ارشد رياضی و عضو هیأت علمی طرح سربازی مرکز ...............................................................................
آموزش عالی فیروزآباد) ،به عضو هیأت علمی پیمانی آن مرکز موافقت ........................................................................
شد.

نام و نام خانوادگی
احمد حیدری

تاریخ تولد
1365/17/11

آخرین مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد رياضی

مالحظات
کسب % 61امتیاز ارتقا در جلسه هیات ممیزه دانشگاه شیراز 1396/8/29

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

باسمه تعالي

هیات امنا

صفحه  6از 11

جمهوري اسالمي اريان

نود و نهمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاريخ1931/11/11 :

دستور یازدهم ـ موافقت با مرخصی بدون حقوق آقای ساسان نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گرديد.
سامانیان عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
متن پیشنهادی برای تصويب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
برنامههای توسعه کشور ،بند "ن" ماده " "7قانون تشکیل هیأت های  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش ،ماده  15و تبصره  3تصويب گرديد.
ماده  73آيین نامه اعضاء هیأت علمی با تمديد مهلت ماموريت آموزشی ...............................................................................
و مرخصی بدون حقوق به شرح زير موافقت شد.
...............................................................................
........................................................................
نام موسسه

دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگی

مرتبه

ساسان سامانیان

مربی

دانشکده/گروه

هنرو معماری

تمدید

مرخصی بدون

تاریخ استخدام

شروع

حقوق تا تاریخ

پیمانی

ماموریت

ماموریت*

1385/12/1

1391/11/23

1395/11/24

1396/2/31



* در نود و دومین جلسه کمیسیون دائمی مورخ  ،1395/9/24شش ماهه دوم سال پنجم ايشان تا تاريخ  1395/11/24مشروط به فارغ التحصیلی
تمديد شده است.

دستور دوازدهم ـ موافقت با ماموریت اعضای غیر هیات علمی

نتیجه مذاکرات

1ـ دستور حذف گرديد.
متن پی شنهادی برای ت صويب :به ا ستناد ماده " "1قانون احکام دائمی
2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
برنامه های تو سعه ک شور ،تب صره دو ماده چهارده آيین نامه ا ستخدامی
 -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
اع ضای غیر هیأت علمی و ت صويب هیأت اجرايی منابع ان سانی دان شگاه
تصويب گرديد.
شیراز تاريخ  1396/18/24با ماموريت اع ضای غیر هیات علمی پیمانی
...............................................................................
به مدت شش ماه به دانشگاه شیراز شرح زير موافقت شد:
...............................................................................
........................................................................
نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مالحظات

دستگاه مبدا

سمیه عباسی

مدرک فوق لیسانس
مديريت اجرايی

سازمان مديريت و
برنامهريزی استان فارس

در صورت تقبل پرداخت حق الزحمه نامبرده از محل اعتبارات
سازمان مديريت و برنامه ريزی استان فارس

سهیال خداپرستی

مدرک فوق لیسانس
مهندسی فناوری اطالعات
تجارت الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی
شیراز

با پرداخت حقوق و مزايای مستمر ايشان از محل اعتبارات
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

باسمه تعالي

هیات امنا

صفحه  3از 11

جمهوري اسالمي اريان

نود و نهمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاريخ1931/11/11 :

دستور سیزدهم ـ احتساب مدرک کارشناسی آقای حسین نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گرديد.
میرشکاری عضو غیر هیأت علمی دانشگاه شیراز
متن پیشنهادی برای تصويب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
برنامههای توسعه کشور  ،تبصره  2ماده  49آيین نامه استخدامی اعضای  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
غیر هیأت علمی و تأيید هیأت اجرايی منابع انسانی تاريخ  1396/7/29تصويب گرديد.
دانشگاه شیراز می تواند مدرک کارشناسی آقای حسین میر شکاری به ...............................................................................
شرح زير احتساب نمايد.
...............................................................................
........................................................................
نام ونام خانواد گی

مدرک

تاریح احتساب

تاریخ اخذ

رشته تحصیلی

تحصیلی

مدرک کاردانی

مدرک

کارشناسی

ورود به

واحد مستقر

کارشناسی

دانشگاه محل

معدل

اخذ

کارشناسی

کارشناسی

دانشگاه

حسین
میرشکاری

ديپلم

1392/4/17

1394/1/17

تربیت بدنی
علوم ورزشی
و مديريت
برنامه ريزی

مديريت امور
تربیت بدنی

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
فیروزآباد-
مرکز میمند

14/59

دستور چهاردهم ـ اعطای دو پایه تشویقی به آقای دکتر علیرضا نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گرديد.
عسکری (عضو هیات علمی دانشگاه شیراز)
متن پیشنهادی برای تصويب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
برنامههای توسعه کشور و بند  7ماده  53آيین نامه استخدامی اعضای  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
هیأت علمی به آقای دکتر علیرضا عسکری (بابت سمت اجرايی رياست تصويب گرديد.
...............................................................................
دانشگاه هنر شیراز ) دو پايه تشويقی اعطا میشود.
...............................................................................
........................................................................

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

هیات امنا

باسمه تعالي

صفحه  11از 11

جمهوري اسالمي اريان

نود و نهمین جلسه کمیسیون دائمی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تاريخ1931/11/11 :

دستور پانزدهم ـ تعیین حسابرس مستقل جهت حسابرسی سال نتیجه مذاکرات
1ـ دستور حذف گرديد.
 1935مؤسسات عضو هیأت امنا
متن پیشنهادی برای تصويب :به استناد ماده " "1قانون احکام دائمی 2ـ متن پیشنهادیعیناً تصويبگرديد.
برنامههای توسعه کشور و با توجه به استعالمات انجام شده و پايینترين  -3متن پیشنهادی پس از اصالح به شرح ذيل
رقم پیشنهادی مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین جهت حسابرسی تصويب گرديد.
...............................................................................
مؤسسات عضو در سال  1395انتخاب گرديد.
...............................................................................
........................................................................
مؤسسه حسابرس

مؤسسه حسابرسی و

مؤسسه و خدمات

نام مؤسسه

ردیف

اعتماد ارقام امین

خدمات رسانی آگاه نو

مدیریت ارتام پویا

1

دانشگاه شیراز

251/111/111

371/111/111

381/111/1111

2

دانشگاه جهرم

121/111/111

91/111/111

95/111/111

3

مرکز منطقه ای اطالع سانی علوم و فناوری

85/111/111

111/111/111

111/111/111

4

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم

65/111/111

95/111/111

92/111/111

5

دانشگاه هنر شیراز

71/111/111

121/111/111

115/111/111

6

مرکز آموزش عالی استهبان

51/111/111

95/111/111

97/111/111

7

مرکز آموزش عالی فیروزآباد

51/111/111

85/111/111

91/111/111

8

مرکز آموزش عالی ممسنی

51/111/111

85/111/111

91/111/111

9

مجتمع آموزش عالی الرستان

65/111/111

91/111/111

92/111/111

11

مرکز آموزش عالی المرد

65/111/111

111/111/111

115/111/111

11

دانشگاه فسا

131/111/111

161/111/111

171/111/111

12

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

151/111/111

171/111/111

165/111/111

13

مرکز آموزش عالی اقلید

51/111/111

-

-

1/211/111/111

1/571/111/111

1/611/111/111

جمع

دکتر حمید نادگران
سرپرست دانشگاه شیراز و دبیر هیات امنا

