
ه    ی     عا 
  پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران صورتجلسه کمیسیون دائمی هیات امناي

                                                            18: شماره جلسه
  251/2514: شماره دعوتنامه

    6/6/92: اریخ جلســهت
  28/5/92: اریخ دعوتنامهت

  :اعضاي کمیسیون دائمی
  معاون محترم وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي و رییس کمیسیون  -جناب آقاي دکتر جهانگیر پرهمت
  دبیر کمیسیون  -رییس پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران - جناب آقاي دکتر جواد توکلیان
هاي امنا و هیات ممیزه مرکزي و نماینده وزیر علوم، معاون محترم وزیر و رییس مرکز هیات - منشجناب آقاي دکتر مهدي ایران

  تحقیقات و فناوري
  ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهورينماینده محترم معاونت برنامه -خواهجناب آقاي ملکوتی

  رییس محترم دانشگاه تربیت مدرس -دکتر بیژن رنجبرجناب آقاي 
  ت علمی و تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزيمدیر کل محترم دفتر ارتباطا - بیگیدکتر مجتبی رجب
  دکتر رحیم عصفوري
  دکتر محمود مصباح
  : سایر حاضرین

-معاون برنامه مرديآقاي دکتر  - هاي امناي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزيمسئول دبیرخانه هیات ،علیپورآقاي دکتر 
ریزي و بودجه پژوهشکده بیوتکنولوژي مدیر برنامه ،آقاي مهندس احمدي - پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران ریزي و پشتیبانی
ریزي و نظارت امور تولیدي معاونت برنامه بودجه رییس گروه اعتبارات تحقیقات کشاورزي ،آقاي دکتر اعتمادزاده -کشاورزي ایران

  راهبردي
  :موارد مطروحه و تصمیمات متخذه

با حضور امضاءکنندگان ذیل در دفتر رییس پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران هیات امناي کمیسیون دائمی نشست هیجدهمین 
و تشکر آقاي دکتر توکلیان دبیر کمیسیون دائمی اهللا مجید با تالوت آیاتی از کالم 6/6/92روز چهارشنبه مورخ 16پژوهشکده از ساعت 

  .دستور جلسات آغاز و موارد به شرح زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفتاز حضور اعضا و اعالم 
  

  :مصوبات جلسه
 .پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي بررسی و به شرح پیوست یک به تصویب رسید 1392موافقتنامه بودجه تفصیلی سال  .1
اعضاي هیات علمی پژوهشـکده را بـه میـزان     1392قانون برنامه پنجم، هیات امنا ضریب حقوقی سال  20ماده ) ب(به استناد بند  .2

 . ریال تعیین نمود14325
کارکنان غیر هیات علمی پژوهشکده را به  1392هیات امنا ضریب حقوقی سال  ،قانون برنامه پنجم 20ماده ) ب(به استناد بند  .3

 . ریال تعیین نمود 1006میزان 
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مصـوب جلسـه مـورخ    (پژوهشـکده  ) کارمنـدان (غیـر هیـات علمـی    نامه اسـتخدامی اعضـاي   گانه موضوع آیین 5هاي اجراي رتبه .4
 .به تصویب کمیسیون دائمی رسید ،در سقف اعتبارات مصوب تخصیصی) هیات امنا پژوهشکده 21/12/1391

تصـویب   شرح پیوست دو بـه  بهبا اصالحاتی بررسی و ، ساالنه به اعضاي هیات علمی پژوهشکده) ترفیع(دستورالعمل اعطاي پایه  .5
 .ن دائمی رسیدکمیسیو

بـه شـرح پیوسـت    ، بررسـی و  بر روي محصوالت کشاورزي موقت نام یا عالمت پژوهشکدهدرج برداري نامه اعطاي حق بهرهآیین .6
 .قرار گرفتتصویب  سه مورد

  
  :امضاي اعضاي حاضر در جلسه

  
  دکتر جهانگیر پرهمت

  رییس و عضو کمیسیون دائمی
  
  

  دکتر جواد توکلیان
  کمیسیون دائمیدبیر و عضو 

  مهندس سعید رضایی 
  نماینده وزارت علم، تحقیقات و فناوري و عضو کمیسیون

  
  

  دکتر محمود مصباح 
  عضو کمیسیون

  خواهمهندس ملکوتی
  ریزي و نظارت راهبردي و عضو کمیسیوننماینده معاونت برنامه

  
  

  ژن رنجبریدکتر ب
  عضو کمیسیون

  بیگیدکتر مجتبی رجب
  عضو کمیسیون

  
  

  دکتر رحیم عصفوري
  عضو کمیسیون
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