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 مشاور وزير و رئيس مركز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه
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 اسامي مؤسسات عضو هيات امنا:
 دانشگاه فردوسي مشهد .1

 دانشگاه بجنورد .2

 دانشگاه نیشابور .3

 دانشگاه تربت حیدریه .4

 دانشگاه مهندسي فناوریهاي نوین قوچان .5

 دانشگاه كوثر بجنورد .6
 دانشگاه مهندسي علوم و فناوریهاي نوین گلبهار .7

 مجتمع آموزش عالي اسفراین .8

 مجتمع آموزش عالي گناباد .9

 وزش عالي تربت جاممجتمع آم .11

 مجتمع آموزش عالي شیروان .11

  مركز آموزش عالي كاشمر .12
 

 16:31ساعت پایان جلسه:   14ساعت شروع جلسه: 

 مركز رفاهي دانشگاه فردوسي مشهدمحل تشكیل جلسه: 
 

 )حقوقي و حقيقي(:هيات امنااعضاي 

 ئیس هیات امناعلوم، تحقیقات و فناوري و رسرپرست وزارت  -محمدعلي نجفيآقاي دكتر  .1

 دانشگاه فردوسي مشهد و دبیر هیات امنا رئیس -آقاي دكتر محمد كافي .2

 مشاور وزیر و رئیس مركز هیاتهاي امنا و هیاتهاي ممیزه آقاي دكتر سعید سمنانیان .3

 رئیس كمیسیون دایمي هیات امنا  -آقاي دكتر مجتبي شریعتي نیاسر .4

 ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهورعاونت برنامهنماینده م -مقدمآقاي دكتر محمدحسن صادقي  .5

 دانشگاه بجنورد سرپرست -احمد محقرآقاي دكتر  .6

 رئیس دانشگاه نیشابور -آقاي دكتر محمود سخایي .7

 حیدریه سرپرست دانشگاه تربت -آقاي دكتر علیرضا كرباسي .8

 سرپرست دانشگاه مهندسي فناوریهاي نوین قوچان -آقاي دكتر كاظم پوربدخشان .9

 سرپرست دانشگاه كوثر بجنورد -اي دكتر محمدرضا قربانيآق .11

 سرپرست دانشگاه مهندسي علوم و فناوریهاي نوین گلبهار -آقاي دكتر حیدر طوسیان شاندیز .11

 رئیس مجتمع آموزش عالي اسفراین -آقاي دكتر حسن باقري نیا .12

 رئیس مجتمع آموزش عالي گناباد -آقاي دكتر هادي جباري نوقابي .13

 مسئول راه اندازي مجتمع آموزش عالي تربت جام -المحسین حقایقآقاي دكتر غ .14

 سرپرست مجتمع آموزش عالي شیروان -آقاي دكتر اصغر خوشنود یزدي .15

 رئیس مركز آموزش عالي كاشمر -آقاي دكتر محمد شباني .16

 امام جمعه مشهد و عضو هیات امنا -حضرت آیت اهلل سید احمد علم الهدي .17

 عضو هیات امنا -ینيحس آقاي دكتر حسین اشتیاق .18

 عضو هیات امنا -آقاي دكتر محمد سلیماني .19

 عضو هیات امنا -آقاي دكتر سید حسین نوعي باغبان .21

 عضو هیات امنا -آقاي دكتر مصطفي الهي .21

 عضو هیات امنا -آقاي محمود صالحي احمدآبادي .22
 

 : مدعوينساير 

 هیاتهاي ممیزهمعاون و نماینده مركز هیاتهاي امنا و  -آقاي مهندس سعید رضایي .1

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد -آقاي دكتر احمدرضا بهرامي .2

 معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد -آقاي دكتر محمد لگزیان .3

 امور هیات امنا مسئول كارشناس -ریفيش -آقاي محمداسحاق .4
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  :(91/60/19)موضوع مصوبه كميسيون دايمي مورخ  -سومدستور 

 ()موسسات عضو هيات امنا 9919تعيين ضريب حقوق اعضای هيات علمي در سال 

 وبه: مص

/هعع معور    51286/ت185751نامعه شعماره   تصعوی  و بعا عنایعت بعه     قانون برنامه پنجم توسععه  «21»ماده « ب»به استناد بند 

 باه ميازان  سسات عضو هياات امناا   ضريب حقوق اعضاي هيات علمي مو 30از ابتداي سال محترم وزیران، هیات  17/12/92

 .تعیین گردیدبا رعایت ضوابط و مقررات مربوطه  ريال 30333
 

  :(91/60/19)موضوع مصوبه كميسيون دايمي مورخ  -چهارم دستور

 )موسسات عضو هيات امنا( 9919تعيين ضريب حقوق اعضای غيرهيات علمي در سال 

 وبه: مص
/هعع معور    51286/ت185751نامعه شعماره   تصعوی  و بعا عنایعت بعه     رنامه پنجم توسععه قانون ب «21»ماده « ب»به استناد بند 

 هيات علمي موسسات عضو هيات امنا باه ميازان  غيرضريب حقوق اعضاي  30از ابتداي سال محترم وزیران، هیات  17/12/92

 .با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تعیین گردید ريال 3030
 

 
 

 ( 91/60/19كميسيون دايمي مورخ  )موضوع مصوبه -هشتمدستور 
 در خصوص افتتاح حسابهای جاری دو منظوره )موسسات عضو هيات امنا( 1/1/19هيات امنا مورخ  93اصالح مصوبه 

 مصوبه: 

هيات امنا مورخ صورتجلسه با اصالح مصوبه سي و هفتم از قانون برنامه پنجم توسعه، « 21»ماده « ب»هیات امنا به استناد بند 

 بشرح زیر موافقت نمود: در خصوص افتتاح حسابهاي جاري دو منظوره 3/3/3033
به نامه مالي و معامالتي، آیین« 13»ماده « 3»قانون برنامه پنجم توسعه و در اجراي تبصره « 21»ماده « ب»به استناد بند 

نزد فتتاح حساب جاري دو منظوره موسسه نسبت به ا ر، به تشخیص هیات رئیسه هموسسات عضو هیات امنا اجازه داده میشود

به منظور واريز ، باشددار عمده آن ميكه مدیریت آنها دولتي بوده و یا دولت سهام هاي مورد تایید بانك مركزيبانك

اي، هاي سرمايه، تملك دارايي_عمومي و اختصاصي(اي هزينه بارات جاريتهاي اعهاي نقدي مربوط به حسابموجودي

درآمد  وو درآمد حاصل را جزیند ااقدام نم )به جز حساب رابط خزانه( هاي يادشدهبحساو مانده سنواتي هاي سپرده حساب
 در قال  بودجه سنواتي به مصرف برسانند. و اختصاصي محسوب 
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نامه آيين« 0»تعيين ضريب ماده ( 33/30/30)موضوع مصوبه كميسيون دايمي مورخ  -نهمدستور 

 )موسسات عضو هيات امنا( 3031و  3030بيان ورزشي براي سالهاي التعليم مرحق

 مصوبه: 

مور   35248/197542/1/41و در اجراي بخشنامه شماره قانون برنامه پنجم توسعه « 21»ماده « ب»هیات امنا به استناد بند 

ي موسسات عضو هيات امنا را براي التعليم مربيان ورزشنامه حقآيين« 0»ضريب ماده سازمان امور دانشجویان،  31/2/1393

 به شرح زیر تعیین نمود: پس از تامين بار مالي مورد نياز در سقف اعتبارات تخصيصي ساليانه 3031و  3030سالهاي 

 1394 1393 سال

  ریال 3139 ریال 2616 ضری 

 
 
 
 
 
 
 

 

غ پرداخت شده موافقت با مبال( 33/30/30)موضوع مصوبه كميسيون دايمي مورخ  -يازدهمدستور 

 )موسسات عضو هيات امنا(

 مصوبه: 
نامه استخدامي اعضاي غیرهیات علمي موسسات قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به اینكه آیین« 21»ماده « ب»به استناد بند 

 3/12/1391 عضو هیات امنا در بیست و چهارمین نشست عادي از دوره سوم هیات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شعرق معور   
مطرح اما در نهایت به تایید وزیر محترم وقت نرسیده و از طرفي برخي موسسات عضو قبل از تاییعد و ابعالص صورتجلسعه توسعط     

 8731/15نیز به استناد بخشنامه شعماره   1392نموده و از ابتداي سال  1/12/1391نامه مذكور از تاریخ وزارت اقدام به اجراي آیین
ركز هیاتهاي امنا و هیاتهاي ممیزه اجراي آنرا متوقف و احكام كاركنان را براسعاس قعانون معدیریت خعدمات     م 31/1/1392مور  

انعد،  در احكعام كاركنعان درو و پرداخعت نمعوده    « هیات امنا 3/12/1391تفاوت مصوبه »كشوري صادر ولي مبلغي را تحت عنوان 
 1/12/1391از تعاریخ  را  پرداخت مبالغ مذكوراد شده در خصوص تصمیمات مدیریت موسسات یموضوع مجددا مطرح و هیات امنا 

 مورد تایید قرار داد. 29/12/1392لغایت 
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تعيين شهريه دانشجويان مقاطع ( 33/30/30)موضوع مصوبه كميسيون دايمي مورخ  -دستور چهاردهم

 ت امنا(ت عضو هيا)مؤسسا31-39و  30-31كارداني و كارشناسي دوره نوبت دوم براي سالهاي تحصيلي 

 
 

شهريه دانشجويان مقاطع كاارداني و كارشناساي   قانون تشكیل هیاتهاي امنا، « 7»ماده « و»هیات امنا به استناد بند مصوبه: 

بعه شعرح زیعر تعیعین نمعود.       31-39و  30-31دوره نوبت دوم موسسات عضو هيات امنا را براي وروديهاي سالهاي تحصيلي 
برنامعه  ریعال  ، فرهنگعي و فعوق    910111ي مذكور در هر نیمسال تحصیلي، بابت ارایه خدمات ورزشعي   ضمنا از ورودیهاي سالها

 ریال  به ازاي هر نفر دریافت خواهد شد.  3510111 جمعا مبلغ ، ریال  810111اي  ریال  و مشاوره1810111 

 )مبالغ به ريال( 30-31 شهريه مقاطع كارداني و كارشناسي دوره نوبت دوم وروديهاي سال تحصيلي -الف

 گروه آموزشي نام مؤسسه
شهريه ثابت هر 

 نيمسال تحصيلي

شهريه دروس عملي،  شهريه متغير هر واحد درسي

آزمايشگاهي و 

كارگاهي براي هر 

 ساعت اجرا در هفته

شهريه هر واحد 

پروژه در صورت 

وجود در برنامه 

 آموزشي

 عمومي

 

 پايه 

 )نظري(

 اصلي و تخصصي 

 )نظري(

دانشگاه 

 فردوسي مشهد

 592.866 953.866 992.866 292.866 993.866 9.538.666 علوم انساني

ساير گروههای 

 آموزشي
2.928.666 993.866 228.666 938.666 228.666 592.866 

ساير مؤسسات 

 عضو هيات امنا

 386.666 986.666 228.666 953.866 928.666 9.938.666 علوم انساني

وههای ساير گر

 موزشي 
9.802.866 928.666 260.286 286.666 953.866 386.666 

 یابد.درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش مي 11شهریه متغیر ورودیهاي مذكور در هر سال تحصیلي به میزان  :3تبصره 

 شهریه ثابت ورودیهاي مذكور تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد كرد. :0تبصره 

 )مبالغ به ريال( 31-39شهريه مقاطع كارداني و كارشناسي دوره نوبت دوم وروديهاي سال تحصيلي  -ب

 گروه آموزشي نام مؤسسه
شهريه ثابت هر 

 نيمسال تحصيلي

شهريه دروس عملي،  شهريه متغير هر واحد درسي

آزمايشگاهي و 

كارگاهي براي هر 

 ساعت اجرا در هفته

شهريه هر واحد 

 پروژه در صورت

وجود در برنامه 

 آموزشي

 عمومي

 

 پايه 

 )نظري(

 و تخصصي  اصلي

 )نظري(

دانشگاه 

 فردوسي مشهد

 138.666 228.666 938.666 288.666 908.666 2.286.666 علوم انساني

ساير گروههای 

 آموزشي
2.886.666 908.666 236.666 086.666 236.666 138.666 

ساير مؤسسات 

 عضو هيات امنا

 166.666 956.666 236.666 228.666 986.666 9.086.666 اني ان علوم

ساير گروههای 

 آموزشي
9.538.666 986.666 203.866 966.666 228.666 166.666 

 یابد.درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش مي 21شهریه متغیر ورودیهاي مذكور در هر سال تحصیلي به میزان  :3تبصره 

 ت ورودیهاي مذكور تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد كرد.شهریه ثاب :0تبصره 

این مصوبه در مهلت مقرر به « ب»هاي موضوع بند شدند نسبت به اعالم شهریهامنا مكلف  موسسات عضو هیات توضيح:

 سازمان سنجش آموزش كشور جهت درو در دفترچه كنكور سراسري سال مذكور اقدام نمایند.
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مقطع تعيين شهريه دانشجويان  (33/30/30)موضوع مصوبه كميسيون دايمي مورخ  -شانزدهمر دستو

 )موسسات عضو هيات امنا(31-39و  30-31تحصيلي  هايسالبراي كارشناسي ارشد دوره نوبت دوم 

ارشناسي ارشد دوره شهريه دانشجويان مقطع كقانون تشكیل هیاتهاي امنا، « 7»ماده « و»هیات امنا به استناد بند مصوبه: 

 به شرح زیر تعیین نمود.  31-39و  30-31نوبت دوم موسسات عضو هيات امنا را براي وروديهاي سالهاي تحصيلي 
برنامه ریال  ، فرهنگي و فوق 910111ضمنا از ورودیهاي سالهاي مذكور در هر نیمسال تحصیلي، بابت ارایه خدمات ورزشي  

 ریال  به ازاي هر نفر دریافت خواهد شد.  3510111 جمعا مبلغ ، ریال  810111اي  ریال  و مشاوره1810111 

 )مبالغ به ريال( 30-31شهريه مقطع كارشناسي ارشد نوبت دوم وروديهاي سال تحصيلي  -الف

 شهريه ثابت هر نيمسال گروه آموزشي نام موسسه
شهريه هر واحد 

 درسي

 نامهشهريه هر واحد پايان

 گاهي هي و كاآزمايشگا نظري

دانشگاه 

 فردوسي مشهد

 9.386.666 2.866.666 9.666.666 8.028.666 علوم انساني

 9.386.666 2.866.666 9.866.666 0.286.666 ساير گروههای آموزشي

ساير موسسات 

 عضو هيات امنا

 9.928.666 2.866.666 538.666 0.866.666 علوم انساني

 9.928.666 2.866.666 9.666.666  8.666.66 ساير گروههای آموزشي

 )مبالغ به ريال( 31-39شهريه مقطع كارشناسي ارشد نوبت دوم وروديهاي سال تحصيلي  -ب

 گروه آموزشي نام موسسه
شهريه ثابت هر 

 نيمسال

شهريه هر واحد 

 درسي

 نامهشهريه هر واحد پايان

 آزمايشگاهي و كارگاهي نظري

دانشگاه فردوسي 

 مشهد

 0.866.666 9.666.666 9.266.666 0.386.666 نسانيعلوم ا

 0.866.666 9.666.666 9.566.666 3.866.666 ساير گروههای آموزشي

ساير موسسات عضو 

 هيات امنا

 9.386.666 9.666.666 9.686.666 8.066.666 علوم انساني

 9.386.666 9.666.666 9.266.666 0.666.666 ساير گروههای آموزشي

 یابد.درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش مي 21در هر سال تحصیلي به میزان « ب»بند شهریه متغیر ورودیهاي  :3تبصره 

 تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد كرد.« ب»بند شهریه ثابت ورودیهاي  :0تبصره 

این مصوبه در مهلت مقرر به « ب»ضوع بند هاي موشدند نسبت به اعالم شهریهامنا مكلف  موسسات عضو هیات توضيح:

 سازمان سنجش آموزش كشور جهت درو در دفترچه كنكور سراسري سال مذكور اقدام نمایند.
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مقطع تعيين شهريه دانشجويان  (33/30/30)موضوع مصوبه كميسيون دايمي مورخ  -هفدهمدستور 

 31-39و  30-31ردوسي مشهد براي سالهاي تحصيلي دانشگاه ف دكتري دوره نوبت دوم

شهريه دانشجويان مقطع دكتري دوره نوبات دوم  قانون تشكیل هیاتهاي امنا، « 7»ماده « و»هیات امنا به استناد بند مصوبه: 

 به شرح زیر تعیین نمود.  31-39و  30-31دانشگاه فردوسي مشهد را براي وروديهاي سالهاي تحصيلي 
برنامعه  ریعال  ، فرهنگعي و فعوق    910111دیهاي سالهاي مذكور در هر نیمسال تحصیلي، بابت ارایه خدمات ورزشعي   ضمنا از ورو

 ریال  به ازاي هر نفر دریافت خواهد شد.  3510111  جمعا مبلغ، ریال  810111اي  ریال  و مشاوره1810111 

 )مبالغ به ريال( 30-31شهريه مقطع دكتري دوره نوبت دوم وروديهاي سال تحصيلي  -الف

 تا سقف كل دوره  جمع شهريه شهريه هر واحد درسي نيمسال شهريه ثابت هر گروه آموزشي

 906.666.666 8.666.666 22.866.666 علوم انساني

 096.666.666 8.028.666 25.093.866 علوم پايه

 90.938.666 *تخصصي دامپزشكي

0.286.666 

0.286.666 

0.286.666 

892.866.666 

009.386.666 

**006.666.666 

 866.666.666 0.286.666 90.938.666 مهندسي و كشاورزی

 38واحد، انگل شناسي  36واحد، بافت شناسي  36واحد، فیزیولوژي  36واحد، بیوتكنولوژي  36هاي: بهداشت مواد غذایي * شامل رشته
 دواح 63واحد، پاتولوژي  62دامهاي بزرگ ، واحد 59واحد، مامایي 

 ریال قابل دریافت خواهد بود 66101110111هاي تحصیلي دامهاي بزرگ و پاتولوژي تا سقف ** از شهریه دانشجویان رشته

 )مبالغ به ريال( 31-39شهريه مقطع دكتري دوره نوبت دوم وروديهاي سال تحصيلي  -ب

 تا سقف كل دوره جمع شهريه شهريه هر واحد درسي نيمسال شهريه ثابت هر گروه آموزشي

 092.666.666 0.666.666 23.666.666 علوم انساني

 890.666.666 0.386.666 90.928.666 علوم پايه

 09.286.666 *تخصصي دامپزشكي

3.866.666 

3.866.666 

3.866.666 

098.666.666 

332.866.666 

**312.666.666 

 066.666.666 3.866.666 09.286.666 مهندسي و كشاورزی

 38واحد، انگل شناسي  36واحد، بافت شناسي  36واحد، فیزیولوژي  36واحد، بیوتكنولوژي  36هاي: بهداشت مواد غذایي * شامل رشته
 واحد 63واحد، پاتولوژي  62دامهاي بزرگ ، واحد 59واحد، مامایي 

 دریافت خواهد بود ریال قابل 79201110111هاي تحصیلي دامهاي بزرگ و پاتولوژي تا سقف ** از شهریه دانشجویان رشته

 یابد.درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش مي 21در هر سال تحصیلي به میزان « ب»بند شهریه متغیر ورودیهاي  :3تبصره 

 تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد كرد.« ب»بند شهریه ثابت ورودیهاي  :0تبصره 

این مصوبه در مهلت مقرر به سازمان « ب»هاي موضوع بند ت به اعالم شهریهنسب گردیدمكلف دانشگاه فردوسي مشهد  توضيح:

 سنجش آموزش كشور جهت درو در دفترچه كنكور سراسري سال مذكور اقدام نمایند.
 

 
 
 
 



 

 صورتجلسه دومين نشست عادي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

 30/30/3030مورخ   -مشهد  -استانهاي خراسان رضوي و شمالي 
 

 

7 
 

 

 دكتر سعيد سمنانيان

 مشاور وزير و رئيس مركز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه
 مهر مركز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه

 

تعيين شهريه دانشجويان مقطع   (33/30/30)موضوع مصوبه كميسيون دايمي مورخ  -هجدهمدستور 

 (دانشگاه فردوسي مشهد  31-39و  30-31ي سالهاي تحصيلي كارشناسي ارشد دوره مجازي برا

شهريه دانشجويان مقطع كارشناساي ارشاد دوره   قانون تشكیل هیاتهاي امنا، « 7»ماده « و»هیات امنا به استناد بند مصوبه: 

 : به شرح زیر تعیین نمود 31-39و   30-31مجازي دانشگاه فردوسي مشهد را براي وروديهاي سالهاي تحصيلي 

 )مبالغ به ريال( 30-31شهريه مقطع كارشناسي ارشد دوره مجازي وروديهاي سال تحصيلي  -الف

 گروه آموزشي
 شهريه ثابت 

 هر نيمسال 

 شهريه هر 

 واحد درسي

 شهريه هر 

 نامهواحد پايان

كل دوره  جمع شهريه

 تا سقف

 32.866.666 2.866.666 9.286.666 0.286.666  علوم انساني

 16.286.666 9.928.666 9.866.666 5.928.666 ی و كشاورزی ه، مهندعلوم پاي

 )مبالغ به ريال( 31-39شهريه مقطع كارشناسي ارشد دوره مجازي وروديهاي سال تحصيلي  -ب

 گروه آموزشي
 شهريه ثابت 

 هر نيمسال 

 شهريه هر 

 واحد درسي

 شهريه هر 

 نامهواحد پايان

 كل دوره جمع شهريه

 تا سقف

 53.666.666 9.666.666 9.866.66 3.866.666  نسانيعلوم ا

 965.966.666 9.386.666 9.566.666 1.386.666 علوم پايه، مهندسي و كشاورزی

 یابد.درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش مي 21در هر سال تحصیلي به میزان « ب»بند شهریه متغیر ورودیهاي  :3تبصره 

 تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد كرد.« ب»بند  شهریه ثابت ورودیهاي :0تبصره 

این مصوبه در مهلت مقرر به سازمان « ب»هاي موضوع بند نسبت به اعالم شهریه گردیدمكلف دانشگاه فردوسي مشهد  توضيح:

 سنجش آموزش كشور جهت درو در دفترچه كنكور سراسري سال مذكور اقدام نمایند.
 

« 03»ماده الحاق يك تبصره به  (33/30/30موضوع مصوبه كميسيون دايمي مورخ ) -نوزدهمدستور 

 نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي)دانشگاه فردوسي مشهد و مجتمع آموزش عالي شيروان(آيين

نامه آيين« 03»با الحاق يك تبصره به ماده قانون برنامه پنجم توسعه، « 21»ماده « ب»هیات امنا به استناد بند مصوبه: 

بشرح زیر ن در دانشگاه فردوسي مشهد و مجتمع آموزش عالي شيروابراي اجرا صرفا استخدامي اعضاي غير هيات علمي 
 موافقت نمود:

ل سابقه سا 25، اعضاي داراي حداقل سازي و تعدیل نیروي انسانيبه منظور بهینه مي تواند در موارد خاص موسسه -تبصره
سال  5سال پاداش بازنشستگي  مشروط به پرداخت  31خدمت را با درخواست عضو، تایید هیات اجرایي منابع انساني و پرداخت 

روز حقوق و مزایا با رعایت  25و با   در سقف اعتبارات تخصیصي سالیانه موسسهاز محل درآمدهاي اختصاصي بازنشستگي مازاد 
 .پیش از موعد بازنشسته نمایدهماهنگي صندوقهاي بازنشستگي ذینفع،  ضوابط و مقررات مربوطه و با

دانشجويان پرديس تعيين شهريه  (33/30/30)موضوع مصوبه كميسيون دايمي مورخ  -بيستمدستور 

 )دانشگاه فردوسي مشهد( 31-39و  30-31خودگردان براي سالهاي تحصيلي 

شهريه دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتاري  قانون تشكیل هیاتهعاي،  « 7»ماده « و»هیات امنا به استناد بند مصوبه: 
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 به شرح زیر تعیین نمود: 31-39و  30-31پرديس خودگردان دانشگاه فردوسي مشهد را براي وروديهاي سالهاي تحصيلي 

 ه ريال()مبالغ ب 30-31شهريه مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري پرديس خودگردان وروديهاي سال تحصيلي  -الف

 دوره
 شهريه ثابت 

  هر نيمسال

 شهريه هر واحد درسي

 )دروس پيش نياز(

 شهريه هر واحد درسي

شهريه هر واحد  )دروس اصلي(

 نامه پايان

كل جمع شهريه 

 تا سقفدوره 

 نظري 
-عملي

 زمايشگاهيآ
 نظري

-عملي

 آزمايشگاهي

 296.666.666 8.866.666 0.286.666 666/386/2 2.866.666 2.666.666 96.666.666 كارشناسي ارشد

 دكتري
 825.666.666 3.666.666 6 8.866.666 0.866.666 2.386.666 93.866.666 علوم انساني

 819.666.666 5.386.666 5.666.666 0.666.666 0.866.666 2.386.666 06.666.666 هاساير رشته

 )مبالغ به ريال( 31-39ن وروديهاي سال تحصيليشهريه مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري پرديس خودگردا -ب

 دوره
 شهريه ثابت 

  هر نيمسال

 شهريه هر واحد درسي

 )دروس پيش نياز(

 شهريه هر واحد درسي

شهريه هر واحد  )دروس اصلي(

 نامه پايان

كل  جمع شهريه

 تا سقفدوره 

 نظري 
-عملي

 آزمايشگاهي
 نظري

-عملي

 آزمايشگاهي

 230.666.666 0.066.666 8.966.666 9.966.666 9.666.666 2.066.666 90.666.666 كارشناسي ارشد

 دكتري
 099.066.666 5.066.666 6 0.066.666 8.066.666 9.966.666 08.666.666 علوم انساني

 361.266.666 96.866.666 1.066.666 3.266.666 8.066.666 9.966.666 05.666.666 هاساير رشته

 یابد.درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش مي 21در هر سال تحصیلي به میزان  «ب»بند متغیر ورودیهاي  شهریه :9تبصره 

 تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد كرد. «ب»بند شهریه ثابت ورودیهاي  :2تبصره 

 )مبالغ به ريال( 30-31شهريه مقطع كارشناسي ارشد مجازي پرديس خودگردان وروديهاي سال تحصيلي  -ج

 تا سقف كل دوره جمع شهريه  شهريه هر واحد درسي شهريه ثابت هر نيمسال  دوره

 55.666.666 9.866.666 96.666.666 آموزش محور -كارشناسي ارشد علوم انساني

 992.666.666 2.666.666 92.666.666 آموزش محور -كارشناسي ارشد علوم پايه و فني مهندسي

 )مبالغ به ريال( 31-39ع كارشناسي ارشد مجازي پرديس خودگردان وروديهاي سال تحصيلي شهريه مقط -د

 تا سقف كل دوره جمع شهريه  شهريه هر واحد درسي شهريه ثابت هر نيمسال  دوره

 968.066.666 9.566.666 92.666.666 آموزش محور -كارشناسي ارشد علوم انساني

 990.066.666 2.066.666 90.066.666 آموزش محور -ندسيكارشناسي ارشد علوم پايه و فني مه

 یابد.درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش مي 21در هر سال تحصیلي به میزان  «ب»بند شهریه متغیر ورودیهاي  :9تبصره 

 تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد كرد. «ب»بند شهریه ثابت ورودیهاي  :2تبصره 

این مصوبه در مهلت « و»و « ب» هايهاي موضوع بندنسبت به اعالم شهریه گردیدمكلف نشگاه فردوسي مشهد دا توضيح:
 مقرر به سازمان سنجش آموزش كشور جهت درو در دفترچه كنكور سراسري سال مذكور اقدام نماید.
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تعيين شهريه دانشجويان  (33/30/30)موضوع مصوبه كميسيون دايمي مورخ  -يكمدستور بيست و 

 )دانشگاه فردوسي مشهد(3030-31وروديهاي سال تحصيلي المللي بين

المللي )اعم از دانشاجويان  شهريه دانشجويان بينقانون تشكیل هیاتهاي امنا، « 7»ماده « و»هیات امنا به استناد بند مصوبه: 

دانشاگاه فردوساي    30-31كشور( را براي وروديهاي سال تحصيلي خارجي غيربورسيه و ايراني انتقالي از خارج به داخل 

بر مبناي معادل ریالي واحد یورو به نر  روز بانك مركزي  نر  روز ثبت نام دانشجو در هر نیمسال ، در مقاطع كارشناسعي،   مشهد
 ین نمود. به شرح ذیل تعییاد شده اي، كارشناسي ارشد  ناپیوسته  و دكتري تخصصي دانشگاه دكتراي حرفه

 لغو میگردد. 24/4/1385مور   ياین مصوبه، مصوبه چهارم صورتجلسه هیات امناو اجراي از تاریخ تصوی  

 یابد.درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش مي 21شهریه متغیر ورودیهاي مذكور در هر سال تحصیلي به میزان  :9تبصره 

 صیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد كرد.شهریه ثابت ورودیهاي مذكور تا پایان تح :2تبصره 

 اي دامپزشكي دوره نوبت دوم المللي مقاطع كارشناسي و دكتري حرفه: شهريه دانشجويان بين3جدول شماره 

 )ارقام به يورو( 30-31وروديهاي سال تحصيلي 

 گروه آموزشي
 نوع شهریه

 دامپزشكي كشاورزي، هنر و مهندسي علوم پایه علوم انساني

 421 361 311 264 تثاب

  31 31 31  31 هر واحد عمومي

 54 54 54 42 هر واحد غیر عمومي

 96 96 96 48 هر واحد عملي

  311 192 192 151 پروژه

اي دامپزشكي شهریه واحدهاي عملي كه در قال  یك درس به همراه واحد نظري ارایه میشوند بر مبناي در مقطع دكتري حرفهتوضيح: 

 غیرعمومي محاسبه میگردند و شهریه ردیف عملي صرفا براي واحدهایي است كه تماما به صورت عملي ارایه میگردند.شهریه ردیف 

 المللي مقطع كارشناسي ارشد )ناپيوسته( دوره نوبت دوم : شهريه دانشجويان بين0جدول شماره 

 )ارقام به يورو( 30-31وروديهاي سال تحصيلي 

 گروه آموزشي
 نوع شهریه 

 هنر و مهندسي علوم پایه و كشاورزي م انساني و علوم ریاضيعلو

  661 611 541 ثابت

 138 114 96 هر واحد درسي

 241 241 181 نامههر واحد پایان

 المللي مقطع دكتري تخصصي دوره نوبت دوم شهريه دانشجويان بين -0جدول شماره 

 )ارقام به يورو( 30-31وروديهاي سال تحصيلي 

 شيگروه آموز
 نوع شهریه

 هنر و مهندسي علوم پایه و كشاورزي علوم انساني و علوم ریاضي

 1321 1211 1181 ثابت

  252 241  214 نامههر واحد درسي و پایان
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هاي تعيين سقف پرداخت هزينه (33/30/30)موضوع مصوبه كميسيون دايمي مورخ  -دومبيست و دستور 

 اعضاي هيات علمي )دانشگاه فردوسي مشهد( فرصت مطالعاتي خارج از كشور

نامه استفاده نآیی 4ماده  2-1-1-4قانون تشكیل هیاتهاي امنا و در اجراي بند « 7»ماده « ن»هیات امنا به استناد بند مصوبه: 

پرداخت  با،  معاونت پژوهش و فناوري وزارت متبوع 31/6/1389مور   18946/3بخشنامه شماره  موضوع از فرصت مطالعاتي 

ماه با  0هاي فرصت مطالعاتي خارج از كشور به اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد صرفا براي مدت حداكثر هزينه

و با توجه به كشور محل عزیمت به شرح ذیل،  برابر مجموع حقوق و مزاياي عضو هيات علمي 0/3و  1/3،  0/3ضرايب 
هاي ریالي و ارزي مترت  بر این مبلغ صرف هزینه صیصي سالیانه، موافقت نمود.در سقف اعتبارات تخمشروط به تامین اعتبار 

نامه مربوطه میشود و از محل اعتبار حقوق و مزایاي عضو هیات انجام فرصت مطالعاتي عضو هیات علمي و همراهان مطابق آیین
باشد و مي 1/1/1393. تاریخ اجراي این مصوبه علمي و از اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تامین و پرداخت خواهد شد

 باشد. به بعد مي 1393شامل افردي خواهد بود كه تاریخ عزیمت آنان از ابتداي سال 
 لغو میگردد. 26/1/1389از تاریخ تصوی  این مصوبه، مصوبه سوم از صورتجلسه بیستمین نشست عادي هیات امنا مور  

 ابر مجموع حقوق و مزاياي مرتبه و پايهبر 0/3با ضريب  –كشورهاي گروه اول 
 ایرلند كره جنوبي انگلستان آمریكا ژاپن

 آلمان نروژ فرانسه استرالیا سوئیس

 اتریش كانادا سوئد چین بلژیك

 زالندنو پرتقال فنالند دانمارک ایتالیا

 سایر كشورهاي هم رتبه هلند اسپانیا

 حقوق و مزاياي مرتبه و پايهبرابر مجموع  1/3با ضريب  –كشورهاي گروه دوم 

 سنگاپور اندونزي یونان لوگزامبورگ تایوان

 لهستان آفریقاي جنوبي یوگسالوي مكزیك تركیه

 شیلي پرو پاناما آرژانتین مجارستان

 مالزي لیتوتیا كنیا قبرس فیلیپین

 چك برزیل ونزوئال نیجریه مصر

 سایر كشورهاي مشابه

 برابر مجموع حقوق و مزاياي مرتبه و پايه 0/3با ضريب  –كشورهاي گروه سوم 

 تاجیكستان سودان بحرین امارات متحده عربي عربستان

 تایلند اسلوواكي استونیا اسلوونیا قطر

 روماني بلغارستان اوكراین التویا كلمبیا

 سایر كشورهاي مشابه لبنان هند پاكستان روسیه

گروه مذكور  3د، بنا به تشخیص معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در یكي از كشورهایي كه در جداول باال وجود ندارن توضيح:
 گردند.بندي ميدسته
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خريد سهام از صندوق پژوهش و  (33/30/30)موضوع مصوبه كميسيون دايمي مورخ  -امسيدستور 

 گذاري در آن )دانشگاه فردوسي مشهد(فناوري استان خراسان رضوي و سرمايه

اجازه میدهد براي حمایت از  به دانشگاه فردوسي مشهدقانون تشكیل هیاتهاي امنا، « 7»ماده « و»امنا به استناد بند  هیاتمصوبه: 

گذاري در آن تحت نسبت به خريد سهام از صندوق پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي و سرمايهفعالیتهاي پژوهشي و فناوري 

از محل درآمدهاي اختصاصي در سقف اعتبارات  ( ريال03033303330333ميليارد ) عنوان قرارداد عامليت تا سقف مبلغ بيست
 اقدام نماید.و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تخصیصي سالیانه دانشگاه 

 
 
 

 محمد كافيدكتر 

 دانشگاه فردوسي مشهد رئيس

و موسسات آموزش  و دبير هيات امنای دانشگاهها

 و شمالي خراسان رضوی هایاستان عالي 

 محمد علي نجفيدكتر 

 علوم، تحقيقات و فناوریسرپرست وزارت 

هيات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش و رئيس 

 و شمالي خراسان رضوی هایعالي  استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يين نامه داخلي هيات امنايآ

 استانهاي خراسان رضوي و شمالي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي 

 



 

 صورتجلسه دومين نشست عادي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

 30/30/3030مورخ   -مشهد  -استانهاي خراسان رضوي و شمالي 
 

 

12 
 

 

 دكتر سعيد سمنانيان

 مشاور وزير و رئيس مركز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه
 مهر مركز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه

 

قانون تشكيل هياتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب  «7»ماده  «الف»بند در اجراي 

 باشد:مي به شرح ذيل امنا نامه داخلي هياتآئينشوراي عالي انقالب فرهنگي،  181و  181جلسات 

 

ي، بنا به تقاضاي العاده در موارد ضروربار در سال و جلسات فوق 2جلسات عادي هيات امنا حداقل   -3ماده 

 شود.تشكيل ميامنا از اعضا و موافقت رئيس هيات  حداقل دو تن

 

با تأييد رئيس هيات امنا از طريق مرکز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه، دستور جلسات را دبير هيات امنا  -0ماده 

 تعيين خواهد کرد.

با رعايت ارسال نمايند تا  امنا براي دبير هياتتوانند پيشنهاد خود را هر يك از اعضاي هيات امنا مي -تبصره 

 در دستور کار قرار گيرد. اولويت

 

دستور  همراه بارا نامه دعوتو  دعوت براي تشكيل جلسات عادي را به عمل خواهد آوردامنا دبير هيات  -0ماده 

جلسه ارسال  حداقل دو هفته قبل از تاريخ تشكيل هر ،پيشنهادها و مستندهاي مربوط ،جلسه، گزارشها

نامه يك هفته قبل نسبت به ارسال دعوت ،که امكان رعايت مهلت مذکور نباشد اضطرارنمايد. در موارد مي

 و دستور جلسه و مستندهاي جلسه اقدام خواهد شد.

 

يابد و رسميت مي محترم هيات امنارياست حضور سوم اعضا و با وجلسات هيات امنا با حضور حداقل د  -1ماده 

. در صورت تساوي آرا، اتخاذ خواهد شدات با آراي موافق نصف به عالوه يك کل اعضاي حاضر تصميم

 شود.مي  رأي طرفي که رئيس هيات امنا با آن هم راي بوده است، مصوب تلقي

 

آخرين صفحه صورتجلسه را رئيس مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که  خالصهصورتجلسات شامل  -9ماده 

مرکز هياتهاي ذيل تمامي صفحات صورتجلسه ممهور به مهر  ضمناً منا امضا خواهند نمود.و دبير هيات ا

 واهد بود.امنا و هياتهاي مميزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خ

وزير علوم، تحقيقات وفناوري، توسط مرکز هياتهاي امنا و هياتهاي  و توشيحات پس از تاييد صورتجلس  – 3تبصره 

 گردد.را ابالغ ميمميزه براي اج

 گردد.اعضا ارسال مي کليه برايهيات امنا  يك نسخه از مصوبات هيات امنا توسط دبير - 0تبصره 

 

جلسه هيات امنا کميسيوني  دستور تخصصي موضوعات طرح شده در كارشناسي و بررسيبه منظور  - 0ماده 

 شود.نامـه تشكيل مين آيينطبق دستورالعمل پيوست اي «كميسيون دائمي هيات امنا»تحت عنوان 
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 كميسيون دائمي با استفاده از نظرات تخصصي و كارشناسي، نسبت به بررسي و تنظيم بودجه تفصيلي -تبصره 

اي و اختصاصي و ساختار تشكيالتي و بررسي گزارش هاي سرمايهاي، تملك دارايياعتبارات هزينه

كند و نتيجه بررسي د ارجاعي اقدام ميساير موار و موسسات عضو هيات امناعملكرد ساالنه 

تصميمات به همراه گزارش توجيهي الزم از سوي دبير هيات امنا در دستور كار هيات امنا قرار خواهد 

 گرفت.

 

 بانمايند و چنانچه يكي از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند در جلسات شرکت مي خوداعضاي هيات امنا  -0ماده 

 دهد.اطالع مي امنا باً به دبير هياتمراتب را کت اعالم قبلي

 

در صورت عدم حضور هر يك از اعضا در دو جلسه متوالي يا سه جلسه غيرمتوالي عادي بدون عذر موجه،  - تبصره

 تشخيص موجه بودن آن حسب گزارش دبير تصميم با ادامه عضويت با رئيس هيات امنا خواهد بود.

 د.امنا خواهد بو، با رئيس هياتهيات امنا

 

هيات  30/37/3030 مورخدومين نشست عادي در  پيوست «3»تبصره و  «9»ماده و  «8»نامه در نياين آي -8ماده 

 به تصويب رسيد.ي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استانهاي خراسان رضوي و شمالي امنا
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 دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت كميسيون دائمي

 نامه داخلي (ي ا ) پيوست آئيننامه داخلآئين 0موضوع ماده 

 

 تركيب -3ماده 

 (کميسيوت دايمي)دبير  دانشگاه فردوسي مشهد رئيس  -1-1

 تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هيات امنا تا پنجسه   -1-2

 به عنوان رئيس کميسيون دائمي وزير علوم، تحقيقات و فناورييك تن به انتخاب   -1-1

 سات عضو هيات امنا موسساير روساي  -3-4

 ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورمعاونت برنامهنماينده   -3-5

 مرکز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه وزارت علوم، تحقيقات و فناورينماينده   -1-6

 

وزارت علوم، تحقيقات و  ،عضو هيات امناهر يك از موسسات هاي حسب مورد از نمايندگان ساير حوزه  - تبصره

دعوت به عمل خواهد  بدون حق رأيريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، معاونت برنامهفناوري و 

 آمد.
 

 

 وظايف كميسيون دائمي: - 0ماده 

هر يك از رؤساي موسسات عضو هيات امنا بررسي كارشناسي موضوعاتي كه از سوي هيات امنا،  -

 ود.شات امنا به كميسيون ارجاع ميهييا هر يك از اعضاي  و 

 به منظور طرح در هيات امنا عضو هيات امناموسسات  بررسي بودجه تفصيلي -

 به منظور طرح در هيات امنا عضو هيات امناموسسات بررسي ساختار تشكيالتي  -

موسسات عضو هاي توسعه هاي بودجه تفصيلي حسب ضرورت در قالب برنامهبررسي اصالحيه -

 امنا به منظور طرح در هيات امناو سياست تعيين شده از سوي هيات  هيات امنا

و تجزيه و تحليل آن به منظور تهيه  موسسات عضو هيات امنا ارزيابي گزارش عملكرد ساالنه -

 براي استحضار اعضاي هيات امنا عضو هيات امنا موسساتگزارش توجيهي از عملكرد 

 

 

تصميمات کميسيـون بـا رأي يابد ورسميت مي  دوسوم كل اعضاحداقل جلسات کميسيون بـا حضور  - 0ماده 

 موافق اکثريت اعضاي حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
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ك يحداقل  هيات امنا توسط دبير ، دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگي رئيس کميسيون دائمي - 1ماده 

 هفته قبل از تشكيل جلسه براي اعضا ارسال خواهد شد.
 

پس از تصويب در هيات امنا و تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري، با   «2ـ3» احكام اعضاي بند - 9ماده 

حكم مشاور وزير و رئيس مركز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي 

 شود.چهار سال صادر ميمدت 

 

ي هيات امنا 30/37/3030 مورخدومين نشست عادي  تبصره« 3»ماده و  «0»در  دستورالعملاين  - 0ماده 

 به تصويب رسيد.دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استانهاي خراسان رضوي و شمالي 
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