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 تهاي امناءدانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشیأتشکیل هی قانون

 رهنگیفشورایعالی انقالب  23/12/67و 9مورخ  183و 181مصوب جلسات
 )با لحاظ نمودن آخرین اصالحات(

 
نه هاي فرهنگ و آمـوزش عـالی و بهداشـت ، درمـان و     هریک از وزارتخا)  1ماده 

آموزش پزشکی براي دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالی و موسسـات پژوهشـی     
نامیـده مـی شـود هیـأت امنـائی بـا       » موسسـه  «وابسته به خود که در این قانون 
 .ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد

جلسـات هیـأت امنـاء    در دانشـگاههاي علـوم پزشـکی     -وزیر یا نماینده وزیر) الف
ساالنه حداقل یک جلسه با حضور وزیر تشکیل مـــی شود و در بقیه جلسات، بـه  

 )15/8/1380اصالحیه مورخ .(جاي وزیر، نمایندة وي می تواند شرکت کند
 رئیس موسسه ) ب
تن از شخصیتهاي علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشـوري کـه    6تا  4)ج

 .ش رفت موسسه مربوط داشته باشندنقش موثري در توسعه و پی
 رئیس و یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ) د

بایــد از اعضــاي هیــأت علمــی ) ج(حــداقل دو تــن ازشخصــیتهاي بنــد ) تبصــره 
 .دانشگاهها باشند

به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا بـه تصـمیم رئـیس شـوراي     ) ج(اعضاي بند ) 2ماده 
ه جلسـه شـوراي عـالی جهـت بررسـی و  تصـمیم گیـري        عالی انقالب فرهنگی ب

مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوري بر مبناي نتیجه حاصـل از شـورا احکـام    
اعضـاي  . سال عضویت در هیأت هاي مذکور امضاء می نماید 4مــربوط را بــراي 
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مذکور در یک زمان حداکثر می توانند عضویت در دو هیأت امنـاء را دارا باشـند و   
 )30/11/69اصالحیه مورخ .(ب مجدد ایشان بالمانع استانتخا

رئیس شوراي عالی بمنظـور تسـریع در پیشـرفت کـار مـی توانـد بنـا بـه         ) تبصره
تشخیص خود چند نفر را بجاي شوراي عالی مامورانجام بررسـی وتصـمیم گیـري    

 )30/11/69اصالحیه مورخ .(مشورتی بنماید
ب مـورد بـه عهـده وزیـر فرهنـگ و      ریاست هیأت امناء موسسه بر حسـ )  3ماده 

آموزش عالی یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و در جلسه اي کـه  
وزیــر حضــور نــدارد، رئــیس هیــأت  را خــود اعضــاي هیــأت امنــاء انتخــاب مــی  

 )15/8/80اصالحیه مورخ .(کنند
 .دبیر هیأت امناء رئیس موسسه مربوط خواهد بود)  4ماده 
انـه هاي فرهنـگ و آمـــوزش عالـــــی و بهداشـت ، درمـان و      وزارتخـ)  5ماده 

آمــوزش پزشکی می توانند درصورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خـود را  
درچنین مواردي کلیه روساي دانشگاهها عضـو  . زیر نظر یک هیأت امناء قرار دهند

ز ایـن روسـا   هیأت امناء می باشند و دبیر این هیـأت را نیـز وزیـر از میـان یکـی ا     
 .انتخاب خواهند کرد

در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا )  6ماده 
سازمانهاي دیگر که مجوز تاسیس آنها از طریق وزارتخانه هاي فرهنگ و آمـوزش  
عالی یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشـکی صـادر شـده اسـت وزیـر یـا مسـئول        

عضـویت و ریاسـت هیـأت     1ماده ) ج(یکی از اعضاي بند سازمان مربوط به جاي 
 .امناء را عهده دار خواهد بود
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 بـه پیشـنهاد  1مـاده  ) ج(دراینــگونه مـوسسات انتصاب سایر اعضـاء بنـد   )تبصره 
) الحاقـــی( و تبصـــره 2ر یا مسئول سازمان مـربوطــه مطابـق روش مــاده یوز

 )30/11/69اصالحیه مورخ . (آن انجام می گردد
 :وظایف و اختیارات هیأت امناء )  7ماده 
 تصویب آیین نامه داخلی : الف 

نهاد وزارتخانه هاي شري موسسه براساس ضوابطی که به پیتصویب سازمان ادا: ب
مربوط با هماهنگی سازمان امـور اداري و اسـتخدامی بـه تصـویب شـوراي عـالی       

 .انقالب فرهنگی خواهد رسید 
ودجه موسسه که از طــــرف رئـیس مـــوسسه پیشنهــاد     بررسی و تصویب ب: ج 

 .می شود
 تصویب بودجه تفصیلی موسسه : د 

 تصویب حسابها و ترازنامه ساالنه موسسه : هـ 
 تصویب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصی و مصرف آن : و 
 تعیین حسابرس و خزانه دار براي موسسه : ز 
ئـد محلـی اعـم از نقـدي ،     کوشش براي جلب کمکهاي بخش خصوصـی و عوا : ح 

 تجهیزاتی و ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی 
تصویب آیین نامه مالی و معامالتی که بر حسب مورد پس ازتائیـد وزارتخانـه   : ط 

 .مربوط قابل اجرا می باشد
         پیشنهاد میزان فوق العاده هـاي اعضـاي هیـأت علمـی و غیـر هیـأت علمـی              : ي 

که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه هاي فرهنگ ) کارشناسان و تکنسین ها(
 .و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد
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تعیین نحوه اداره واحدهاي تولیدي، خدماتی، کارگاهی و بهداشـت و درمـانی   : ك
 .وزیران خواهد رسیدمؤسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت 

تعیین میـزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التـألیف  : ل
 .و نظایر آن

 .بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می شود: م
تصـویب مقـررات اســتخدامی اعضـاي هیــأت علمـی مؤسسـه کــه بـه منظــور       : ن

 .اجرا خواهد بود هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل
اعتبارات هر یک از مؤسسات صرفاً در قالـب برنامـه و بـه صـورت کمـک      ) 8ماده 

 3بودجه ساالنه کل کشور منظور و تصویب می شود و تخصیص اعتبار حداقل هر 
ماه بمأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههاي اجرائی ذیربط کـالً در  

 .د گرفتاختیار هر یک از مؤسسات قرار خواه
 31امور مالی و معامالتی مؤسسات جز در مورد ذیحسـابی موضـوع مـاده    ) 9ماده 

قانون محاسبات عمومی، مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آئین نامـه معـامالت   
 .دولتی و سایر قوانین مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود

مه اي خواهـد بـود   رسیدگی به حسابهاي ساالنه مؤسسه براساس آئین نا) 10ماده 
که بر حسب مورد بوسیله وزارتین فرهنگ و آمـوزش عـالی و بهداشـت، درمـان و     

 .آموزش پزشکی تهیه و به تأیید وزارت امور اقتصادي و دارائی می رسد
مــادام کــه هیأتهــاي امنــاي دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عــالی و ) 11مــاده 

ئین نامه هاي اجرائی مورد مؤسسات پژوهشی براساس این قانون تشکیل نشده و آ
 .نیاز به تصویب نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد




