
 یقانون تشکیل هیات هاي امناي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهش

 
 (شوراي عالی انقالب فرهنگی 23/12/1367مورخ  183و  181مصوب جلسات )

 
 

 پژوهشی موسسات و عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه	هریک از وزارتخانه اي فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی براي  -1ماده 
 .داد خواهند تشکیل ذیل ترکیب به امنایی هیات شود می نامیده)) موسسه(( قانون این در که خود به وابسته

 
 روزی -الف

 
 هرئیس موسس -ب

 
 .باشند داشته مربوط موسسه پیشرفت و	تن از شخصیت هاي علمی و فرهنگی یا اجتماعی محلی و کشوري که نقش موثري در توسعه  6تا  4 -ج

 
 هوزیر یا نماینده وزیر برنامه و بودج -د

 
 .حداقل دوتن از شخصیت هاي بند(ج) باید از اعضاي هیات علمی دانشگاه ها باشند -تبصره

 
ند((ج)) به پیشنهاد وزیر و با تایید و حکم ریاست جمهوري براي مدت چهارسال منصوب می شوند و دریک زمان حداکثر می توانند عضو دو اعضاي ب -2ماده 

 .هیات امنا باشند و انتخاب مجدد ایشان بالمانع است

 
 .رمان و آموزش پزشکی خواهد بودریاست هیات امناي موسسه برحسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، د -3ماده

 
 .دبیرهیات امناي رئیس موسسه مربوط خواهد بود -4ماده 

 
 وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان وآموزش پزشکی می توانند درصورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خود را زیرنظر یک -5ماده 

یه روساي دانشگاه ها عضو هیات امناء می باشند و دبیراین هیات را نیز وزیر از میان یکی از این روسا انتخاب هیات امناء قرار دهند. در چنین مواردي کل
 .خواهند کرد

 
و  در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا سازمان هاي دیگر که مجوز تاسیس آنها از طریق وزارتخانه هاي فرهنگ -6ماده

 ریاست و عضویت 1 ماده)) ج((بند اعضاي از یکی جاي به مربوط سازمان مسئول یا وزیر	عالی یا بهداشت، درمان وآموزش پزشکی صادر شده است آموزش 
 .بود خواهد دار عهده را امناء هیات

 
مربوط و حسب مورد با تائید و حکم وزیر فرهنگ و  سازمان مسئول یا وزیر پیشنهاد به قانون این 1 ماده)) ج((بند سایراعضاي موسسات گونه این در –تبصره 

 .آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوب می شوند

 
 :وظایف و اختیارات هیات امناء -7ماده 

 
 یتصویب آیین نامه داخل -الف

 



گی سازمان امور اداري و استخدامی به تصویب شوراي تصویب سازمان اداري موسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهن -ب
 .عالی انقالب فرهنگی خواهد رسید

 
 .بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می شود -ج

 
 هتصویب بودجه تفصیلی موسس -د

 
 هتصویب حسابها و ترازنامه ساالنه موسس -هـ 

 
 نمصرف آتصویب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصی و  -و

 
 هتعیین حسابرس و خزانه دار براي موسس -ز

 
 یکوشش براي جلب کمک هاي بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدي،تجهیزاتی،ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگ -ج

 
 .بل اجرا می باشدتصویب آیین نامه هاي مالی و معامالتی که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قا -ط

 
فرهنگ پیشنهاد میزان فوق العاده هاي اعضاي هیات علمی و غیرهیات علمی (کارشناسان و تکنیسین ها) که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه هاي  -ي

 .و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد

 
 .ماتی،کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسیدتولیدي،خد واحدهاي اداره	تعیین نحوه  -ك

 
 .تعیین میزان پرداخت حق التحقیق،حق التدریس ،حق الزحمه، حق التالیف و نظایرآن -ل

 
 دبررسی گزارش موسسه که ازطرف رئیس موسسه ارائه می شو -م

 
 .هیات علمی موسسه که بمنظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود تصویب مقررات استخدامی اعضاي -ن

 
در قالب برنامه و به صورت کمک بودجه ساالنه کل کشور منظور و تصویب می شود و تخصیص اعتبار حداقل  "اعتبارات هریک از موسسات صرفا -8ماده 

 .در اختیارهریک از موسسات قرارخواهد گرفت "طریق دستگاههاي اجرایی ذیربط کالماه به ماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از  3هر

 
قانون محاسبات عمومی مشمول سایرمقررات قانون مزبور وآیین نامه معامالت  31امورمالی و معامالتی موسسات جزء درمورد ذیحسابی موضوع ماده  -9ماده

 .بود دولتی و سایرقوانین مربوط به موسسات دولتی نخواهد

 
رسیدگی به حساب هاي ساالنه موسسات براساس آیین نامه اي خواهد بود که برحسب مورد توسط وزارتین فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت،  -10ماده 

 .درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تائید وزارت امور اقتصادي و دارایی می رسد

 
سات آموزش عالی و موسسات پژوهشی براساس این قانون تشکیل نشده و آیین نامه هاي اجرایی مادام که هیات هاي امناي دانشگاه ها و موس -11ماده 

 .مورد نیاز به تصویب نرسیده است .طبق مقررات سابق عمل خواهد شد


