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جلسه هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند در تاريخ
 ١٣٩٩/٠٥/٢٠با حضور اعضاي محترم هيأت امنا در محل دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني بيرجند تشكيل و پس از تﻼوت آياتي چند از كﻼم اﷲ مجيد ،موارد ذيل
مطرح و تصويب گرديد :

 -١به دانشگاه اجازه داده مي شود در راستاي توسعه ارائه خدمات به بخش خصوصي متقاضي به منظور
تامين پزشك ،دندانپزشك مورد نياز مراكز بهداشتي درماني و يا بيمارستانهاي تابعه با عقد تفاهم نامه
همكاري با ساير دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي غير دولتي بر اساس درصد مورد تصويب هيات
رئيسه تا سقف٦٠درصد از جزء حرفه اي خدمات ارائه شده از سوي معرفي شدگان به طرف قرارداد
پرداخت نمايد.
 -٢به دانشگاه اجازه داده مي شود با عقد تفاهم نامه با ساير دستگاههاي اجرائي و يا نهادهاي عمومي غير
دولتي نسبت به اعزام پزشكان و دندانپزشكان مشروط به واريز درآمد حاصل از ارائه خدمات نامبردگان
به حساب دانشگاه و پرداخت درصدي از درآمد حاصل از ارائه خدمات آنان مطابق با مصوبات كارگروه
توزيع درآمد اختصاصي تا سقف ٩٠درصداقدام نمايد.
 -٣به دانشـگاه اجازه داده مي شـود به استناد بند »د« تبصره ) (١٢ماده واحده قانون بودجه سال  ١٣٩٩كل
كشـور  ،ضـمن لغو مصـوبات قبلي هيات امناء در خصـوص فروش برخي از امﻼك دانشـگاه نسـبت به
فروش اموال پيوسـت كه به تأييد معاونت هاي ذينفع )بهداشـت وتوسـعه(وسـتاد اصـلي مسـتندسـازي
وزارت متبوع مي رسـد) ممهور به مهر دفتر وزير و دبيرخانه مركزي هيات (اقدام و وجوه حاصـل از
فروش را جهت اتمام پروژه هاي عمراني دانشگاه مطابق قوانين بودجه سنواتي ،هزينه نمايد.
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 -٤به دانشگاه اجازه داده مي شود در اجراي ماده ) (٤٢دستورالعمل اجرائي برگزاري آزمون استخدامي
در متن تعهد محضــري ماخوذه از پذيرفته شــدگان آزمونهاي اســتخدامي اعم از رســمي ،پيماني و
قراردادي به ازاي هر سـال اسـتنكاف از تعهد خدمت وجه التزامي معادل پنج برابر حداقل حقوق ماده
) (٥٩آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه براي دارندگان مدرك تخصص
يا  PHDو براي دارندگان مدرك دكتراي حرفه اي چهار برابر و براي سـايرين سـه برابر درج نمايد
و در صــورت اســتنكاف از ايفاء تعهد طبق مفاد آيين نامه اجراي مفاد اســناد رســمي ﻻزم اﻻجراء و
طرز رسـيدگي به شـكايت از عمليات اجرائي سـازمان ثبت اسـناد و امﻼك كشـور نسـبت به وصـول
خسارت وارده ناشي از بين رفتن مجوز استخدام و بكارگيري نيروي انساني اقدام نمايد.
 -٥به دانشگاه اجازه داده مي شود حقوق قانوني خويش در قطعه زمين واگذاري از سوي ورثه مرحومه
حاجيه كبري زارع كار به پﻼك ثبتي  ٧٥فرعي از  ١٢٦٨اصـــلي به متراژ  ٥٦٣.٢٢مترمربع به شـــبكه
بهداشــت و درمان شــهرســتان قاين كه در زمان واگذاري جزو طرح تعريض خيابان امام حســين )ع(
شـهرسـتان قاين بوده  ،ليكن مالكين حقوق قانوني خويش را جهت صـرف در نياز و اولويتهاي حوزه
بهداشت و درمان قاين به بهترين طريق ممكن واگذار نموده اند ،طبق قانون نحوه تقويم ابنيه ،امﻼك
و اراضـي مورد نياز شـهرداري ها وصـول و يا با بدهي هاي قطعي قابل قبول دانشـگاه اعمال حسـاب
نمايد و در اينصورت مبلغ اعمال حساب شده را طبق نظر واگذاركنندگان هزينه نمايد.
 -٦با اصﻼح بند ) (١٩از مصوبات جلسه مورخ  ١٣٩٤/٠٦/٠٣به شرح ذيل موافقت گرديد:
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"در راســتاي تشــويق و ترغيب اعضــاي هيأت علمي و پژوهشــگران دانشــگاه براي نگارش و انتشــار
كتاب ،ميزان حق التاليف و حق الترجمه و حق الزحمه داوري كتب به شــرح جداول ذيل اصــﻼح تا
پس از تأييد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع و با رعايت ســاير مفاد دســتورالعمل پيوســت
مصوبه ياد شده ،اجراگردد" .
الف( جدول ميزان حق الترجمه و حق التاليف كتب:

مرتبه علمي
استاد
دانشيار
استاديار
و نويسندگان غير هيات علمي با مدرك
 PhDو باﻻتر
مربي و نويسندگان غير هيات علمي با
مدرك كارشناسي ارشد
ليسانس

ترجمه هر كلمه
)ريال(
٢٦٠
٢٣٠

گردآوري هركلمه
)ريال(
٦٠٠
٥٢٠

تأليف هر كلمه
)ريال(
١٢٠٠
١٠٥٠

١٩٥

٤٥٥

٩١٠

١٦٠

٣٩٠

٧٨٠

١٣٠

٣٢٠

٦٤٥

ب( جدول ميزان حق الزحمه داوري كتب:
مرتبه علمي
استاد
دانشيار
استاديار
مربي
كارمند )غير هيأت علمي(

حق الزحمه به ازاي هر صفحه )ريال(
١٠٠٠٠
٨٠٠٠
٧٠٠٠
٦٥٠٠
٦٠٠٠
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 -٧به دانشگاه اجازه داده مي شود در شرايط همه گيري بيماري  covid-١٩از كليه دانشجويان رشته هاي
دستياري تخصصي و پزشكي )مقطع اينترني( روزانه و شهريه پرداز كه به اين دانشگاه منتقل يا مهمان مي
شوند ،شهريه دريافت ننمايد .
 -٨به دانشگاه اجازه داده مي شود در شرايط همه گيري بيماري  covid-١٩از كليه دانشجويان ظرفيت مازاد
كه به دليل همه گيري بيماري كرونا در نيمسال دوم  ١٣٩٨-١٣٩٩و در صورت استمرار بيماري در نيمسال
هاي آتي از فرصت حذف ترم تحصيلي و مرخصي بدون احتساب در سنوات بر اساس بند  ٥دستور العمل
ابﻼغي شماره /٥٠٠/١٢٦د مورخ  ١٣٩٩/٠١/١٩معاون محترم آموزشي وزارت استفاده نمايند ،شهريه ثابت
و متغير دريافت ننمايد.
 -٩به دانشگاه اجازه داده مي شود در شرايط همه گيري بيماري  covid-١٩ازكليه دانشجويان ظرفيت مازاد
و شهريه پرداز در كليه رشته ها و مقاطع كه به دليل بيماري و با تاييد كميسيون پزشكي از مرخصي بدون
احتساب در سنوات استفاده نموده اند ،شهريه ثابت و متغير دريافت ننمايد.
 -١٠به دانشگاه اجازه داده مي شود در صورت استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي اسكان دانشجويان
و به منظور حمايت و تقويت بخش خصوصي در جهت اسكان دانشجويان و كاهش هزينه هاي دانشگاه
در تأمين خوابگاههاي دولتي در صورت عقد تفاهم نامه با خوابگاههاي خودگردان و عدم تكميل حداقل
ظرفيت مورد توافق ،هزينه ظرفيت تكميل نشده آن توسط دانشگاه بعنوان كمك از محل منابع مربوط
مندرج در بودجه تفصيلي مصوب ساليانه دانشگاه ،پرداخت نمايد.
 -١١به دانشگاه اجازه داده مي شود مركز مشاوره ورزشي و تندرستي را به منظور كسب درآمد و خدمت
رساني به دانشجويان ،كاركنان ،اساتيد و عموم مردم بر اساس شيوه نامه مصوب هيات رئيسه دانشگاه و
بااخذ تعرفه دولتي و رعايت قوانين و مقررات مربوط ،راه اندازي نمايد.
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 -١٢دانشگاه مجاز است از محل تسهيﻼت بانكي تا سقف سيصد ميليارد ريال نسبت به احداث و تجهيز
خوابگاه هاي دانشجويي در سال  ١٣٩٩اقدام نمايد.
 -١٣به دانشگاه اجازه داده مي شود آزمايشات غربالگري ناهنجاري هاي مادرزادي در مادران باردار با
سابقه تولد ابتﻼ به ناهنجاري در بارداري قبلي را از محل اعتبارات و يا درآمد اختصاصي معاونت بهداشتي
دانشگاه بر اساس شيوه نامه اي كه به تصويب هيات رئيسه دانشگاه خواهد رسيد  ،پرداخت نمايد.
 -١٤با توجه به ايجاد فضاي جديد اداره مشاوره و سﻼمت روان دانشگاه براي ارائه خدمات مشاوره اي
تخصصي رايگان به دانشجويان ،و با عنايت به قابليت دسترسي و امكان ارائه خدمات به كاركنان ،اساتيد
و عموم مردم در اين اداره ،به دانشگاه اجازه داده مي شود به منظور درآمدزائي بر اساس شيوه نامه مصوب
هيات رئيسه دانشگاه به گونه اي كه هيچ خللي در امور دانشجويان ايجاد نشود وبر اساس تعرفه هاي
مصوب دولتي اقدام نمايد.
 -١٥با توجه به دادنامه شماره  ١٣٩٨/١٢/٢٤ – ٩٨٠٩٩٧٥٦١٧١٠٠٥٧١شعبه دادگاه عمومي حقوقي
شهرستان سربيشه مبني بر خلع يد و قلع و قمع بناي احداثي بر روي  ٨٠٠متر مربع از اراضي پﻼك ٢١٦٩
فرعي از  ١١٥٦اصلي بخش دو بيرجند  ،به دانشگاه اجازه داده مي شود مشروط به انتقال سند رسمي
عرصه پايگاه اورژانس  ١١٥جاده اي مود تا سقف مبلغ پانصد ميليون ريال از محل ٥درصد درآمد
اختصاصي جهت تملك آن ،هزينه نمايد.
 -١٦در راستاي اجراي آيين نامه اجرائي بند »د« تبصره ) (٩ماده واحده قانون بودجه سال  ١٣٩٩كل كشور
و به منظور ايجاد منابع مالي پايدار براي مركز بيماريهاي خاص به دانشگاه اجازه داده مي شود تا نسبت به
اخذ مجوزهاي قانوني ﻻزم از مراجع ذيصﻼح به منظور تغيير كاربري پﻼك ثبتي  ٢٤٤٥فرعي از يك
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اصلي بخش دو بيرجند از مسكوني به تجاري بشرط اينكه عوايد حاصل از اين امر صرفاً براي بيماران
خاص استان خراسان جنوبي هزينه گردد.
 -١٧با توجه به اينكه مرحوم سرهنگ هدايت اﷲ ناصح ،ملك با پﻼك ثبتي  ٦٨٩٢فرعي مجزا شده از ٩
فرعي از  ٢٥٠اصلي بخش دو بيرجند به مساحت  ١٤٦٨متر مربع را به منظور احداث پژوهشكده به دولت
جمهوري اسﻼمي به نمايندگي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند واگذار نموده است  ،لذا به منظور ايجاد
منابع مالي پايدار براي پژوهشكده موصوف ،با تغيير كاربري از مسكوني به تجاري برابر مقررات وضوابط
قانوني ،موافقت گرديد مشروط به اينكه در طبقات باﻻ نسبت به احداث پژوهشكده مذكور  ،اقدام گردد.
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