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2دستور العمل انتخاب استادان ممتاز1387/5/294هشت

2تسري آیین نامه ها و دستور العمل هاي مصوبات هیات امنا دانشگاه قم1387/5/2911هشت

2حسابرس سال مالی 1387/5/29121387هشت

3تصویب بودجه تفصیلی سال 1387/5/29131387هشت

3انتقال مانده اعتبارات هزینه اي 1386 به اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي سال 1387/5/29141387هشت

12تصویب نمودار سازمانی و اهداف و وظایف و پست هاي سازمانی1388/5/296نه

12استخدام پیمانی 5 نفر عضو هیات علمی1388/5/297نه

13استخدام پیمانی 6 نفر غیر هیات علمی1388/5/298نه

13استخدام قراردادي 16 نفر غیر هیات علمی1388/5/299نه

14انتقال مانده اعتبارات هزینه اي 1387 به اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي سال 1388/5/29101388نه

14مجوز خرید یک دستگاه خودروي وانت و یک دستگاه خودروي سواري1388/5/2911نه

15افزایش حقوق اعضاي هیات علمی در سال 1388/5/29161388نه

15افزایش حقوق اعضاي غیر هیات علمی در سال 1388/5/29171388نه

15پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال به کارکنان قراردادي و ساعتی براي هزینه ایاب و ذهاب1388/5/2918نه

16تغییر زمان تصویب بودجه تفصیلی از اردیبهشت به پایان شهریور ماه(ماده 26 آئین نامه مالی معامالتی)1388/5/2919نه

16اصالحیه بودجه تفصیلی 1388/5/29211387نه

16تصویب بودجه تفصیلی سال 1388/5/29221388نه

18تعیین واحد موظفی اعضاي هیات علمی غیر مدیریتی1390/2/202ده

19آئین نامه حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مرکز مشاوره دانشجویی1390/2/205ده

20انتخاب حسابرس سال هاي مالی 1388و 1390/2/2071389ده

20استخدام پیمانی 10 نفر عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)1390/2/208ده

21تاسیس گروه هاي آموزشی حقوق حسابداري مدیریت و زبان انگلیسی1390/2/2010ده

21مجوز خرید دو خودروي سواري1390/2/2011ده

22انتقال مانده اعتبار هزینه اي سال 1388 به اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي سال 1390/2/20121389ده

23افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضاي هیات علمی از ابتداي سال 1390/2/20241389ده

25اصالحیه بودجه تفصیلی 1390/6/2511389فوق العاده

25تصویب بودجه تفصیلی سال 1390/6/2521390فوق العاده

27انتقال مانده اعتبارات هزینه اي سال 1389 به اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي سال 1390/10/111390یازده

28تصویب شهریه آموزشی براي سال تحصیلی 91-1390/10/141390یازده

29اصالح مبناي حق التدریس یک واحد معادل براي هر درس کارگاهی آزمایشگاهی و رسم فنی1390/10/16یازده

30تخفیف شهریه براي فرزندان کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی در صورت قبولی در هریک از دانشگاه هاي عضو1390/10/17یازده

1390/10/18یازده
تصویب گروه هاي آموزشی علوم قرآن و حدیث(رشته علوم قرآن)، روانشناسی و علوم تربیتی(راهنمایی و مشاوره)، 

مدیریت مالی(مدیریت مالی)
30

31استخدام قرارداري 8 نفر غیر هیات علمی1390/10/19یازده

32تعین حسابرس و مبلغ حسابرسی سال 1390/10/1101390یازده

33تعیین آقاي مهندس سید محمد علی سبحانی نماینده هیات امنا به مدت یک سال1390/10/114یازده

33تعیین ساعات حضور پرسنل توسط هیات رئیسه(حداقل پنج روز در هفته  و در چارچوب آئین نامه استخدامی)1390/10/117یازده

34تعیین تعرفه خدمات دانشجویی فرهنگی دانشجویان شبانه از سال تحصیلی 91-1390/10/1181390یازده

1390/10/120یازده
تصویب دانشکده هاي (مدیریت و حسابداري) با گروه هاي آموزشی (حسابداري، مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی) و 

دانشکده حقوق با گروه هاي آموزشی(حقوق، حقوق ارتباطات و حقوق خصوصی)
35

36ایجاد معاونت فرهنگی و اجتماعی1390/10/121یازده
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1390/10/122یازده
پرداخت حق التدریس براي حداکثر 10 واحد مازاد بر سقف حق التدریس اعضاي هیات علمی دانشگاه هاي عضو مجري 

دوره دکترا
36

37تصویب میزان مقرري ارزي فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی در سال 1390/10/1261390یازده

43آئین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی1390/12/281فوق العاده

43آئین نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی1390/12/282فوق العاده

43تصویب آئین نامه مالی معامالتی1390/12/283فوق العاده

43تصویب آئین نامه اداري تشکیالتی1390/12/284فوق العاده

45انتقال مانده هزینه اي سال 1390 به سال 1392/1/2911391دوازده

46آئین نامه حق الزحمه  عوامل داوري ، اجراي و فنی مسابقات ورزشی1392/1/292دوازده

1392/1/293دوازده
اصالح  تاریخ اجراي شهریه هاي آموزشی دانشگاه هاي عضو هیات امنا براي سال تحصیلی 93-1392 و بعد از آن به جز 

دوره هاي بین الملل
46

46استخدام قراردادي 5 نفر غیر هیات علمی1392/1/299دوازده

47تصویب گروه آموزشی کامپیوتر براي رشته هاي وابسته1392/1/2910دوازده

47تبدیل دانشگاه صنعتی قم به تک جنسیتی پسرانه با توجه به و جود دانشگاه حضرت معصومه(س)1392/1/2913دوازده

49مجوز تدوین برنامه راهبردي1393/5/41سیزده

49تصویب بودجه تفصیلی سال 1393/5/421392سیزده

49تصویب اصالحیه بودجه تفصیلی سال 1393/5/431392سیزده

50تصویب بودجه تفصیلی سال 1393/5/441393سیزده

50دستور العمل فوق العاده مدیریت روساي دانشگاه از تاریخ 1393/5/451393/1/1سیزده

50الحاقیه ماده 98 قانون آئین نامه  استخدامی اعضاي هیات علمی(تغییر بازنشستگی)1393/5/46سیزده

51اصالحات آئین نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی از 1393/5/471393/1/1سیزده

51تعیین حسابرس و مبلغ حسابرسی براي سال هاي 1391-1392-1393/5/481393سیزده

52تعیین میزان فوق العاده مشاوره براي سمت اجرایی ستاره دار مشاور ریاست1393/5/411سیزده

53تعیین کسر واحد موظف اعضاي هیات علمی در سمت هاي اجرایی ستاره دار1393/5/412سیزده

53میزان اعتبارات خارج از شمول سالهاي 1392-1393/5/4131393سیزده

54تعیین حد نصاب معامالت دانشگاه در سال 1393/5/4141393سیزده

54تعیین ضریب حقوق اعضاي هیات علمی و غیر هیات علمی در سال 1393/5/4161392سیزده

54تعیین ضریب حقوق اعضاي هیات علمی و غیر هیات علمی در سال 1393/5/4171393سیزده

55انتقال مانده اعتبارات هزینه اي و اختصاصی سال 1391 به اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي  سال 1393/5/4181392سیزده

56اصالح ماده 57 آئین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی(فوق العاده ویژه)1393/5/419سیزده

56مخالفت با جذب و به کارگیري نیروي انسانی غیر هیات علمی قراردادي1393/5/420سیزده

57تسري قوانین سازمان بازنشستگی به آئین نامه استخدامی غیر هیات علمی1393/5/423سیزده

59تعیین ضریب حقوق اعضاي هیات علمی در سال 1394/11/2021394چهارده

59تشکیل گروه معارف اسالمی و تخصیص یک پست هیات علمی به عنوان مدیر گروه1394/11/205چهارده

60استخدام پیمانی 6 نفر عضو هیات علمی1394/11/206چهارده

61به کار گیري عضو غیر هیات علمی قراردادي براي متصدي شغل کارپرداز1394/11/209چهارده

61ارائه گزارش حسابرسی سالهاي 1390-1391 و 1392 به هیات امنا1394/11/2010چهارده

62مجوز خرید دو دستگاه خودرو1394/11/2011چهارده

62اصالحیه آئین نامه مالی معامالتی1394/11/2012چهارده

63دریافت شهریه از دانشجویان میهمان در مقطع کارشناسی ارشد1394/11/2015چهارده

63میزان اعتبارات خارج از شمول سال 1394/11/20161394چهارده

65تعرفه خدمات مشاوره اي واحد مشاوره دانشگاه از 1394/4/1511394/1/1پانزده

65میزان تعرفه کمیسیون موارد خاص دانشگاه و استان و میزان شهریه افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان روزانه1394/4/152پانزده

66میزان حق الزحمه داوري مقاله و چاپ مجالت علمی از درآمد اختصاصی1394/4/153پانزده
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67اصالحیه آئین نامه اعضاي هیات علمی1394/4/155پانزده

67تفویض اختیار هیات امنا به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه1394/4/156پانزده

68استخدام سه نفر عضو غیرهیات علمی قراردادي1394/4/159پانزده

68استخدام پیمانی 22 نفر عضو هیات علمی1394/4/1510پانزده

69میزان اعتبارات خارج از شمول سال 1394/4/15121394پانزده

69مجوز افتتاح حساب جاري دو منظوره در بانک هاي دولتی1394/4/1514پانزده

70انتصاب اعضاي هیات علمی پیمانی غیر مشروط و طرح سرباز جهت تصدي پست هاي سازمانی ستاره دار براي دو سال1394/4/1518پانزده

81تعیین حسابرس و مبلغ حسابرسی براي سالهاي 1393-1394/12/2011394شانزده

82موافقت با استخدام پیمانی آقاي محمود صفري1394/12/203شانزده

83اقدام براي تدوین برنامه راهبردي و سیاست گذاري توسعه و ساماندهی رشته ها1394/12/204شانزده

83اصالح میزان شهریه آموزشی1394/12/207شانزده

84اصالحیه بودجه تفصیلی سال 1394/12/2081393شانزده

84اصالحیه بودجه تفصیلی سال 1394/12/2091394شانزده

86استخدام پیمانی ده نفر هیات علمی1395/4/291هفدهمین

87انتقال مانده اعتبارات هزینه اي و اختصاصی سال 1392 و 1393 به اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي  سال 1395/4/2921394هفدهمین

88مجوز انجام بیمه اموال اساسی منقول و غیر منقول1395/4/294هفدهمین

88مخالفت با تامین بخشی از هزینه هاي ورزشی فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان نوبت دوم1395/4/295هفدهمین

88اصالحیه بودجه تفصیلی 1395/4/2991394هفدهمین

89بودجه تفصیلی سال 1395/4/29101395هفدهمین

90اصالح برخی از مواد آئین نامه اعضاي هیات علمی1395/4/2912هفدهمین

1395/12/221هجدهمین
بحث و بررسی سیاست ها وموضوعات راهبردي در هیات هاي امناي دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی، پژوهشی و 

فناوري
100

100درخواست تعیین درصد فوق العاده بدي آب و هوا براي اعضاي غیر هیات علمی1395/12/2211هجدهمین

101درخواست استخدام 4 نفر به عنوان عضو هیات علمی پیمانی1395/12/2213هجدهمین

102درخواست تعیین تکلیف نیروهاي شرکتی در دانشگاه هاي عضو هیات امنا1395/12/2215هجدهمین

1396/5/12نوزدهمین
103تصویب سند راهبردي دانشگاه هاي عضو هیات امنا1

1396/5/12نوزدهمین
103تصویب طرح جامع آموزشی دانشگاه حضرت معصومه(س)2

1396/5/12نوزدهمین
103تعیین میزان شهریه دانشجویان نوبت دوم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه هاي عضو هیات امنا7

1396/5/1213نوزدهمین
تصویب دستور العمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی کشور
104

1396/5/12نوزدهمین
104تعیین میزان حق الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی دانشگاه هاي عضو هیات امنا14

1396/5/12نوزدهمین
105درخواست اصالح مواد 22 و 23 آیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی دانشگاه هاي عضو هیات امنا15

1396/5/12نوزدهمین
105تصویب آیین نامه نحوه محاسبه واحد هاي معادل آموزشی و حق التدریس دانشگاه هاي عضو هیات امنا16

1396/5/12نوزدهمین
105درخواست دانشگاه حضرت معصومه(س) براي جذب و استخدام پیمانی سه نفر به عنوان عضو هیات علمی17

1396/5/12نوزدهمین
106درخواست دانشگاه حضرت معصومه(س) براي ایجاد دانشکده هاي "هنر اسالمی" و "فنی و مهندسی"18
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1396/5/12نوزدهمین
106موافقت با تشکیل دانشگاه حضرت معصومه(س)19

1396/5/1220نوزدهمین
درخواست تمدید مصوبه ششم صورتجلسه هیات امناي مورخ 1394/4/15 در خصوص تمدید تفویض اختیار انجام برخی 

از وظایف و اختیارات هیات امنا به کمیسیون دائمی و هیات رئیسه دانشگاه هاي عضو هیات امنا
106

1396/5/12نوزدهمین
107تصویب اصالحیه بودجه تفصیلی سال 1395 دانشگاه هاي عضو هیات امنا22

1396/5/12نوزدهمین
107تصویب بودجه تفصیلی سال 1396 دانشگاه هاي عضو هیات امنا23

1396/5/1227نوزدهمین
اجراي قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرایط خاص مصوب 1395/06/02 مجلس شوراي اسالمی در 

دانشگاه هاي عضو هیات امنا
107

1397/1/261بیستمین
تعیین میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتري تخصصی براي انجام مصاحبه علمی، سنجش 

عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري آنان
109

1397/1/262بیستمین
تعیین میزان هزینه دریافتی از معرفی شدگان متقاضی بدون آزمون تخصصی(استعداد درخشان) مقاطع کارشناسی ارشد و 

دکتري تخصصی براي انجام مصاحبه علمی، سنجش علمی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري آنان
109

1397/1/265بیستمین
تصویب آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه 

ها و موسسات آموزش عالی کشور
110

110تعیین نصاب ارزش اموال در حکم مصرفی دانشگاه هاي عضو هیات امنا1397/1/268بیستمین

1397/1/269بیستمین
مجوز اعطاي پایه استحقاقی به اعضاي هیات علمی پیمانی مامور به تحصیل و بورسیه هاي وزارت علومف تحقیقات و 

فناوري
111

1397/1/2613بیستمین
تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه همکاري استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاه ها و 

موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري
112

112بررسی درخواست دانشگاه هاي عضو هیات امنا در خصوص کمک به صندوق قرض الحسنه اعضاي غیر هیات علمی1397/1/2614بیستمین

113بررسی گزارش حسابرس منتخب هیات امنا از صورت هاي مالی سال هاي 93و94 دانشگاه حضرت معصومه(س)1397/1/2615بیستمین

113تعیین حسابرس منتخب هیات امنا براي بررسی صورت هاي مالی سال هاي 1395و1396 دانشگاه هاي عضو هیات امنا1397/1/2621بیستمین
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مصوبات هجدهمین نشست عادى 

هیأت امناى دانشگاه قم

مورخ 1395/11/28
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مصوبات نوزدهمین نشست عادى 

هیأت امناى دانشگاه قم

مورخ 1396/5/12
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مصوبات بیستمین نشست عادى 

هیأت امناى دانشگاه قم مورخ 

1396/11/3
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