
 

 

 
  كشاورزي  رتويج تحقیقات، آموزش و  سازمان                                        

  ژپوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي 
 

 

 و رییس امور پژوهش و فناورییاضی، بهزاد قره

 ریزی کشوربرنامه نماینده سازمان مدیریت و

و  های امنا و هیات ممیزه مرکزیشهاب کسکه، معاون مرکز هیات

 نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 محمدعلی ملبوبی، عضو کمیسیون دائمی گودرز نجفیان، عضو کمیسیون دائمی

 پروین، عضو کمیسیون دائمیمحمدرضا  ، عضو کمیسیون دائمیبیگیمجتبی رجب ، عضو کمیسیون دائمیعبدالرضا باقری

 سیما، رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و رییس کمیسیون دائمیخلقنیراعظم خوش

 مهر دفتر هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
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 بسمه تعالي
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 ..................................اتريـــخ: 
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 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزیهیات امنای  کمیسیون دائمیت سمین نشپنجصورتجلسه بیست و 
 71/71/7931 مورخ 

 

 71:91: جلسه ساعت پایان 71:55: جلسه ساعت شروع

 بيوتكنولوژي كشاورزيپژوهشكده محل برگزاری جلسه: 
 

 حاضر در جلسه حقوقی و حقیقی اعضای

 ريزي كشورنماينده سازمان مديريت و برنامه و رييس امور پژوهش و فناوريياضي، بهزاد قرهجناب آقاي دكتر 

 سيما، رييس محترم پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي و رييس كميسيون دائمي هيات امناء پژوهشكده خلقسركار خانم دكتر خوش
 جناب آقاي دكتر پروين، عضو محترم كميسيون دائمي هيات امناء

 

 )حقوقی و حقیقی( کمیسیون دائمیغایب اسامی اعضای 

 عضو محترم كميسيون دائمي هيات امناءجناب آقاي دكتر كسكه، 
 آقاي دكتر باقري، عضو محترم كميسيون دائمي هيات امناءجناب 

 بيگي، عضو محترم كميسيون دائمي هيات امناءجناب آقاي دكتر رجب
  جناب آقاي دكتر نجفيان، عضو محترم كميسيون دائمي هيات امناء
 جناب آقاي دكتر ملبوبي، عضو محترم كميسيون دائمي هيات امنا

   سایر مدعویناسامی 

 مديركل محترم دفتر منابع انساني و نوسازي اداري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، دانشيانجناب آقاي دكتر 
   ريزي كشورسركار خانم مهندس رضاپور، نماينده محترم سازمان مديريت و برنامه

 
 

 

http://www.abrii.ac.ir/


 

 

 
  كشاورزي  رتويج تحقیقات، آموزش و  سازمان                                        

  ژپوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي 
 

 

 و رییس امور پژوهش و فناورییاضی، بهزاد قره
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 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 4931های مالی سال بررسی صورت -دستور اول

 :  مصوبه
 

ها و موسسات قانون تشكيل هيات امناي دانشگاه« 1»ماده  «هـ»قانون برنامه پنجم توسعه و بند  «65»ماده  «ب»به استناد بند 

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي كه توسط  7181هاي مالي سال تگزارش حسابرسي صورپس از بررسي آموزش عالي و پژوهشي، 

به شركت تالش ارقام را الزم و مستندات  مدارکامور مالي پژوهشكده مقرر شد  ،ارقام ارائه گرديده بودموسسه حسابرسي تالش 

براي  جلسه از برگزاري هرروز قبل  75گزارش حسابرسي  مقرر شد و همچنينارائه نمايد جهت رفع ايرادات و اصالحات مد نظر 

 7181هاي مالي سال تگزارش حسابرسي صورون دائمي پس از رفع ايرادات با يالزم به ذكر است كميساعضاء ارسال شود. 

 پژوهشكده  موافقت نمود.

 بررسی و تصویب ادامه خدمت کارکنان قراردادی )قراردادی، کارمشخص و کارمعین( -دستور دوم

 :مصوبه
 

نامه استخدامي اعضاي ذيل فصل سوم آيين« 9»ماده « الف»قانون برنامه پنجم توسعه كشور و بند « 65»ماده « ب»به استناد بند 

(، كميسيون 67/76/87غير هيات علمي پژوهشكده )مصوب دوازدهمين جلسه هيات امناي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي مورخ 

به مدت يك شرح پيوست با اصالحاتي به نفر از نيروهاي قراردادي )قراردادي، كارمشخص و كارمعين(  63دائمي با تمديد خدمت 

 سال موافقت نمود.
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 مجوز اعطای ماموریت تحصیلی مقطع دکتری خانم سولماز خسروی -دستور سوم

 :   مصوبه
 

نامه استخدامي اعضاي هيات علمي در خصوص مجوز آئين« 11»قانون برنامه پنجم توسعه و ماده « 65»ماده « ب»ه استناد بند ب

در صورت كسب تاييديه اعطاي ماموريت تحصيلي به خانم سولماز خسروي، كميسيون دائمي با اعطاي ماموريت تحصيلي به مشاراليه 

 ود. هاي پژوهشكده و ضرورت نياز به تخصص ايشان موافقت نممرتبط بودن رشته تحصيلي با فعاليت هيات اجرايي جذب و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سولماز خسروي نام و نام خانوادگي

اورزيپژوهشكده بيوتكنولوژي كش محل اشتغال  

 هيات علمي پيماني نوع استخدام

7/2/91 زمان شروع خدمت  

ماه 2سال و  9 سابقه اشتغال   

كپژوهشگاه ملي مهندسي ژنتي دانشگاه محل تحصيل  

 بيوتكنولوژي كشاورزي رشته تحصيلي

)دولتي(روزانه  نوع پذيرش  

81ماه  مهر زمان قبولي  

7/7/25 سال تولد  

سال 11 سن متقاضي در ورود به دانشگاه  
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 و رییس امور پژوهش و فناورییاضی، بهزاد قره

 ریزی کشوربرنامه نماینده سازمان مدیریت و
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 ..................................اتريـــخ: 
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    اصالح چارت تشکیالتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی -دستور چهارم

    مصوبه:

 

هاي امنا، كميسـيون دائمـي بـه     هياتقانون تشكيل « 1»ماده « ب»قانون برنامه پنجم توسعه و بند « 65»ماده « ب»بر اساس بند 
و رويكردهاي اصالح ساختار و تقويـت ابعـاد نظـارتي و     هادهد در راستاي اجراي سياستپژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي اجازه مي

مصوب هاي از طريق تجميع پست فناوري و ايجاد معاونت پيوستسياستگذاري نسبت به اصالح چارت تشكيالتي پژوهشكده به شرح 
 اقدام نمايد كه معاونت فناوري تحت نظارت مستقيم رياست پژوهشكده فعاليت نمايد.قبلي پراكنده 
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