
 بسمه تعالی
 صورتجلسه کمیسیون دائمی هیات امناي پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران

                                                            19: شماره جلسه
 251/4614: شماره دعوتنامه

     8/11/92: تاریخ جلســه
 17/10/92: تاریخ دعوتنامه

  :اعضاي کمیسیون دائمی
  دائمی هیات امناءکمیسیون  رییس -رییس پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران -یاضیبهزاد قرهجناب آقاي دکتر 

  ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهورينماینده محترم معاونت برنامه -خواهجناب آقاي ملکوتی
  علوم، تحقیقات و فناوريهاي امنا و هیات ممیزه وزارت نماینده مرکز هیات -جناب آقاي دکتر کسکه

  رییس محترم دانشگاه تربیت مدرس -جناب آقاي دکتر بیژن رنجبر
  مدیر کل محترم دفتر ارتباطات علمی و تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي - بیگیدکتر مجتبی رجب

  دکتر رحیم عصفوري
 دکتر محمود مصباح
  : سایر حاضرین

معاون پژوهشی  ،آقاي دکتر صالحی - ریزي و پشتیبانی پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایرانبرنامهمردي، معاون آقاي دکتر 
 - ریزي و بودجه پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایرانآقاي مهندس احمدي، مدیر برنامه -بیوتکنولوژي کشاورزي ایران پژوهشکده

آقاي مهندس قربانی، مدیر امور مالی  -بیوتکنولوژي کشاورزي ایران مدیر امور اداري و پشتیبانی پژوهشکده ،آقاي مهندس عبدي
 پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران
  :موارد مطروحه و تصمیمات متخذه

دهمین نشست کمیسیون دائمی هیات امناي پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران با حضور امضاءکنندگان ذیل در دفتر رییس نوز
دبیر کمیسیون  یاضیقرهاهللا مجید و تشکر آقاي دکتر با تالوت آیاتی از کالم 8/11/92شنبه مورخ سهروز صبح 11پژوهشکده از ساعت 

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

  :مصوبات جلسه
شرایط صدور مجوز به اعضاي هیات علمی پژوهشکده جهت تاسـیس   قانون برنامه پنجم توسعه کشور 17ماده  4به استناد تبصره  .1

 :شرکت دانش بنیان به شرح ذیل به تصویب رسید
 .با تصویب هیات امناء خواهد بودمجوز کلیه موارد درخواستی  •
 .پژوهشکده انطباق داشته باشد هاي فنی تولید شده در ها یا دانش ایده محوري شرکت با یکی از فناوري •
 .دارا بودن شرایط دریافت ترفیع ساالنه توسط عضو هیات علمی متقاضی در طی سه سال منتهی به تاریخ ارائه درخواست •
 .رکت به اعضاي هیات علمی پژوهشکدهتعلق حداقل یک سوم از سهام ش •
ضـوابط ایـن بنـد    (پژوهشکده خدشـه وارد نمایـد    حضور هیات علمی در شرکت نباید به وظایف آموزشی و پژوهشی وي در •

 ).مطابق با دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون دائمی خواهد رسید
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نامـه اسـتخدامی اعضـاي     و آئـین ) نامـه  آئین 92موضوع ماده (غیرهیات علمی هاي استخدامی اعضاي  نامه تغییر تاریخ اجراي آیین .2
بـه   21/12/91هیـات امنـا از    21/12/91 مصـوب دوازدهمـین جلسـه مـورخ    ) نامه آئین 123موضوع ماده (هیات علمی پژوهشکده 

 .و مورد تصویب قرار گرفتتغییر  1/7/92
نامـه اسـتخدامی اعضـاي غیرهیـات علمـی       جهت تطبیق اولیه بـا آیـین  چگونگی صدور احکام کارگزینی کارکنان غیرهیات علمی  .3

  .مورد تصویب قرار گرفتبه شرح زیر  )21/12/91مصوب دوازدهمین جلسه هیات امناي پژوهشکده به تاریخ (
مهـارتی و  گردد در این مرحله احکام کارگزینی کارمندان براساس رتبه مقدماتی و ه به اعتبارات تخصیص یافته مقرر میجبا تو •

براي کارکنان حائز شـرایط منـدرج در   ) پنج درصد% (5و رتبه مهارتی ) پنج درصد% (5العاده ویژه رتبه مقدماتی  با ضرایب فوق
 .نامه استخدامی صادر گردد آیین

نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمی که پژوهشکده را مکلف نموده است به عضو واجد شرایط عالوه  آئین 38به استناد ماده  •
هاي مربوطه مصوب هیات امناء پرداخت نمایـد و   هایی مطابق با دستورالعمل العاده نامه، فوق آئین 20و  19بر حقوق و مزایا مواد 

هـاي محرومیــت از    العاده فوقحقوق و مزایا مقـرر گردیـد تـا تصویـب جـداول مربوط بـه جهت رعـایت عدالـت در پرداخت 
هـاي تعیـین شـده در نظـام هماهنـگ       به میزان درصدها و مرتبه) 8-38بند (و بدي آب و هـوا ) 3-38بند (تسهیالت زندگـی 

هـاي   العـاده  با رعایـت سـقف ریـالی آن، فـوق    و ) قانون مدیریت خدمات کشوري 68بندهاي ذیل ماده (پرداخت و قوانین قبلی 
هـاي مربوطـه و تاییـد در هیـات      بدیهی است پس از طی فرایند تهیه دستورالعمل. مزبور به شاغلین واجد شرایط پرداخت شود

  .امناء بر آن اساس جداول و درصدهاي جدید تعیین خواهد گردید
مطرح و مقرر شد در این مرحله در صـورتی کـه بـا اجـراي ایـن      نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمی  آیین 25موضوع ماده  •

تفـاوت  “هاي مستمر عضو کاهش یابد عضو تا میزان دریافتی قبلی مبلغ ثابتی تحت عنـوان   العاده تطبیق مجموع حقوق و فوق
 .دریافت نموده و در محاسبه حقوق بازنشستگی و یا وظیفه وي نیز منظور گردد” تطبیق

 .به تصویب کمیسیون رسید) 1پیوست (از منازل سازمانی پژوهشکده مورد بررسی و به شرح نامه استفاده  آئین .4
پژوهشکده که توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمـان اندیشـان امـین     1391هاي مالی سال  ت گزارش حسابرسی صور .5

 .موردتصویب کمیسیون قرار گرفت) 2پیوست (گردیده بود مورد بررسی و به شرح ارائه 
مصـوبات هشـتمین    4موضـوع بنـد   (هاي علمی خارج از کشـور    افزایش پرداخت هزینه سفر براي ارائه مقاله در کنفراسموضوع  .6

 :بشرح ذیل موافقت نمود) جلسه هیات امناي پژوهشکده
 ریالمیلیون  25توان به کشور مقصد رسید، تا سقف  المللی می هزینه سفر به کشورهایی که با یک پرواز هوایی بین •
  میلیون ریال 35توان به کشور مقصد رسید، تا سقف  المللی و یا بیشتر می زینه سفر به کشورهایی که با دو پرواز هوایی بینه •

  .به تصویب رسید) 3 پیوست(مورد بررسی و بشرح  نامه شوراي انتشارات پژوهشکده آئین .7
حسب تقاضاي فـرد نسـبت بـه     1392تا پایان سال  گردیدمطرح و مقرر پژوهشکده تبدیل وضعیت نیروهاي کار مشخص موضوع  .8

بـا تصـویب هیـات اجرایـی و تاییـد رئـیس       نیروهاي قرارداد کار مشخص به پیمـانی  و تبدیل وضعیت نیروهاي مشمول قانون کار 
ـ    پژوهشکده در سقف پست ر اسـاس  هاي بالتصدي پژوهشکده با پیش بینی بار مالی الزم در موافقتنامه تفصـیلی بودجـه سـاالنه ب

 . اقدام نماید شرایط زیر
تـر از کـاردانی و حـداقل     افراد شاغل در پژوهشکده که قبل از تصویب مصوبه هیات امنا با مدرك تحصیلی پایین -1تبصره  •

اند، مشروط به دارا بودن پست سازمانی بالتصدي بـا   دیپلم براي مشاغل نگهبانی و انتظامات به صورت قراردادي جذب شده
 . سال سابقه خدمت قراردادي در پژوهشکده و احراز سایر شرایط الزم، به پیمانی تبدیل وضع می شوند "10"حداقل 

ند، مشروط به دارا بودن  ا افراد شاغل در پژوهشکده که تا قبل از تصویب مصوبه هیات امنا مشمول قانون کار بوده -2تبصره  •
ور بیمه در  پژوهشکده و احراز شرایط الزم، با رعایت ضوابط سال سابقه پرداخت کس "15"پست سازمانی بالتصدي، حداقل 
 . نفع به پیمانی تبدیل وضع می شوند و مقررات مربوطه و درخواست ذي
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چنانچه افراد موصوف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در حین خدمت، مدرك تحصیلی باالتر ارائه نمایند، یک  -3تبصره  •
تر و تمام سابقه خدمت آنـان   تحصیلی قبل در ازاي ارائه مدرك تحصیلی کارشناسی و پاییندوم سابقه خدمت آنان با مدرك 

با مدرك تحصیلی قبلی در ازاي ارائه مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر براي تبدیل وضعیت به پیمانی قابل محاسـبه  
 . است

 . وصوف قابل احتساب نخواهد بودمدارك تحصیلی باالتر و غیرمرتبط ارائه شده توسط افراد م -4 تبصره •
سنواتی که بابت آن به همکاران موصوف حق سنوات پرداخت نشده باشد، بعنوان سابقه قابل قبول لحـاظ خواهـد    -5تبصره  •

 . شد
  سنوات خدمتی غیر دولتی داراي کسور قانونی بیمـه در خـارج از سـازمان بـراي تبـدیل وضـعیت قابـل محاسـبه          -6تبصره  •

 . باشدنمی
با تغییر تاریخ اجـراي دسـتورالعمل اعطـاي ترفیـع     مطرح و سالیانه ) پایه(موضوع اصالح تاریخ اجراي دستورالعمل اعطاي ترفیع  .9

توسـط ریـیس محتـرم     2/6/92سالیانه اعضاي هیات علمی پژوهشکده مصوب سیزدهمین جلسه هیات امنا که در تـاریخ  ) پایه(
  .موافقت بعمل آمد 22/7/92رئیس هیات امنا ابالغ شده است به  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي وسازمان 

به رئیس پژوهشـکده اجـازه داده مـی شـود     اعطاي مجوز به رئیس پژوهشکده جهت پرداخت دیون و مطالبات کارکنان  موضوع .10
و تخصـیص   نسبت به پرداخت مطالبات و دیون سنوات قبل کارکنان غیر هیات علمی و هیات علمی در سقف اعتبارات مصـوب 

  .اقدام نماید
  :امضاي اعضاي حاضر در جلسه

 
  دکتر جهانگیر پرهمت

  رییس و عضو کمیسیون دائمی

 

  دکتر جواد توکلیان
 دبیر و عضو کمیسیون دائمی

  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

 

  دکتر بیژن رنجبر
 عضو کمیسیون

  بیگیدکتر مجتبی رجب
 عضو کمیسیون

  دکتر رحیم عصفوري
 عضو کمیسیون
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