








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (30/05/1401امناء مورخ  هیئت یدائم یسیون)موضوع کمهم: ن دستور

 یهدانشگاه اروم یانبه صندوق رفاه دانشگاه یالیر یلیاردم اعطای وام پنج

 مصوبه:

ماده  یو در اجرا های امناقانون تشکیل هیئت« 7»ماده « و»و بند توسعه کشور  یهابرنامه یقانون احکام دائم« 1»به استناد ماده 

دستورالعمل « 7»( و ماده یهیئت علم یاعضا یاستخدام نامهنییشماره چهار آ وستی)پ یرفاه یهادستورالعمل پرداخت کمک« 6»

 صندوق یتوان مال شی(، به منظور افزایعلم رهیئتیغ یاعضا یاستخدام نامهنییشماره هشت آ وستی)پ یرفاه یهاپرداخت کمک

جهت  مذکور، به صندوقمیلیارد ریال پنج برای پرداخت وام تا سقف  دانشگاه ارومیهت بـا درخواس دانشگاه ارومیه،رفاه دانشگاهیان 

از محل درآمدهای رسد، با تامین اعتبار می دانشگاه سهیهیئت رئ بیکه به تصو یبراساس دستورالعمل التیارائه خدمات و تسه

نامه مالی معامالتی و سایر ضوابط در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور، با رعایت مفاد آیین 1401غیرپژوهشی( سال  اختصاصی)

و مقررات مربوط، مشروط به پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات )اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی( در هر مورد و عدم ایجاد خلل 

 اعاده شود. دانشگاه و مقرر شد وام مذکور پس از سه سال به، موافقت به عمل آمد دانشگاههای اصلی در ماموریت و وقفه

 سرمایه فعلی صندوق
 مجموع پرداخت های

 انجام شده تاکنون

 مبلغ و تاریخ آخرین

 پرداخت مصوب هیئت امنا

ها و تسهیالت پرداخت شده  به اعضای مجموع وام

 غیرهیئت علمی تاکنونهیئت علمی و 

 میلیارد و پانصد میلیون ریال95 17/07/1398میلیارد ریال  2 میلیارد ریال9 میلیارد ریال 9
 

 (30/05/1401هیئت امناء مورخ  یدائم یسیونکم)موضوع دهم:  دستور

 هیئت امنای دانشگاه ارومیه 17/07/1398دستور بیست و هفتم از مصوبات مورخ  صالحا
 :مصوبه

دستور بیست و هفتم از مصوبات مورخ « د»بند  4ردیف کشور با اصالح  هایقانون احکام دائمی توسعه برنامه« 1»به استناد ماده 

 .هیئت امنای دانشگاه به شرح زیر موافقت شد 17/07/1398

های های تحصیلی ثبت نام شده شهریه اخذ شود و از پرداخت شهریه ترمدر صورت انصراف دانشجو از تحصیل، به تعداد ترم -4

 تحصیلی باقیمانده معاف است.


















