
  

 انشگاهها وجود دارد .درشرایط حاضرنقش محوري دانشگاهها درتولید علم وتوسعه کشورانکارناپذیربوده ، درچشم انداز بیست ساله نیزانتظارات بسیارگسترده اي ازد

ومتبحر ، بانشاط وفعال ، بالنده  دانشگاهها مکلفند همسوبا گسترش روزافزون علوم وفنون وتکنولوژي هاي جدید وپیشرفته درجهان وباتوجه به نیازکشور ، نیروي انسانی متدین

ن اداره اموردانشگاهها بعنوان مغزمتفکرجامعه باید قوانین ومقرراتی با ومتفکرباتوجه به نیازکشور تربیت کنند ، عالوه برآن به تولید علم وبویژه علوم بومی همت گمارند . بنابرای

احدزیادي اختیارات ویژه اي به دانشگاهها ویژگیهاي متفاوت ازسایر دستگاهها داشته باشد . قانون تشکیل هیات امناء به همین منظوردرشوراي عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده وت

  ی داده است . اما بدلیل نهادینه نشدن این تفکردرسایردستگاهها مشکالتی راجهت استفاده مطلوب ازقانون مذکورفراهم آورده است .وموسسات آموزش عالی وپژوهش

نموده است لیکن می بایست قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه راه رابراي اداره اموردانشگاه با ویژگیهاي فوق هموار 20قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه وماده  49تصویب ماده 

  تالش گسترده اي جهت عملیاتی شدن این ماده قانونی با حفظ رعایت سیاستها وقوانین وزارت متبوع صورت پذیرد .

ل وبعد ازانقالب اسالمی سال می گذرد . درزیربه تاریخچه هیات امناء درقب 42سال وازتشکیل اولین هیات امناء حدود  107ازتاسیس اولین موسسه آموزش عالی درایران حدود 

  پرداخته می شود .

  الف ) هیات امناء قبل از انقالب اسالمی :

اکنده به گوش می یعنی قبل از تاسیس وزارت علوم وآموزش عالی زمزمه هاي هیئت هاي امناء دانشگاهها وموسسات آموزش عالی به صورتها وترکیبهاي متفاوت وپر 1340ازسال 

نون تاسیس دراساسنامه دانشگاه ملی سابق ( شهید دکتربهشتی ) هیئت امناء بعنوان رکن اصلی دانشگاه به تصویب رسید . اما دانشگاه شیراز براساس قا 1339رسید . ازجمله درسال 

هیئت امناء خود را تشکیل داد . سرانجام  1344 درسال شریف صنعتی دانشگاه سپس.  گردید امناء هیئت داراي که بود دانشگاههائی اولین جزء)  ش		ه( ه 1342دانشگاه مصوب سال 

قانون هیئت هاي امناء موسسات عالی علمی ودولتی ازتصویب مجلسین وقت گذشت . که پایه واساس  1350دانشگاه تهران نیزداراي هیئت امناء گردید . دراسفند ماه 1346درسال 

، هیئت هاي امناء دانشگاهها وموسسات آموزش عالی به صورت یکنواخت وهماهنگ تشکیل می گردید . اعضاي  آن ، قانون تشکیل واختیارات هیئت امناء دانشگاه تهران بود . طبق آن

نفرازشخصیت هاي محلی وکشوري که بتواند نقش موثري درتوسعه موسسه مربوط داشته باشند ، بودند .  8هیئت امناء مرکب ازوزیر علوم وآموزش عالی یا نماینده تام االختیاروي ، 

مسئول مربوط عالوه بروزیرعلوم ا درموسسات آموزش عالی خارج از پایتخت استاندارمربوط نیزعضویت داشت . درموسسات علمی وابسته به وزارتخانه وسازمان هاي دیگر وزیریا ضمن

کت داشتند . وزارت علوم و آموزش عالی می توانست به اقتضاء سمت خود ریاست ویا عضویت هیئت امناء را داشتند . روساي موسسات عالی علمی بدون حق راي درجلسات شر

دولت استفاده می نمودند به اجرا  مقررات این قانون را درصورت اقتضاء درهریک از موسسات عالی پژوهشی دولتی دیگر ویا موسسات عالی علمی دیگري که به نحوي ازانحاء ازکمک

به تصویب رسید ، وزارت علوم و آموزش عالی مکلف گردید . براي هریک ازدانشگاههاي دولتی  1353که درمردادماه  0135بگذارد . براساس اصالحیه قانون هیئت امناء مصوب سال 

نماینده  رئیس سازمان برنامه وبودجه یاو غیردولتی وموسسات آموزش عالی وپژوهشی دولتی هیئت امنائی با ترکیب وزیرعلوم وآموزش عالی یا نماینده تام االختیاراو ، وزیر مشاورو

داشته باشند ، تشکیل دهد .  تام االختیاراو ، دبیرشوراي مرکزي دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ، چهارتن ازشخصیتهاي بصیرومطلع که نقش موثري درتوسعه موسسه مربوطه

  ودند .دردانشگاههها وموسسات آموزش عالی خارج از پایتخت استاندارورئیس انجمن شهرمربوط نیزعضو هیئت امناء ب

یئت را داشتند . روساي دانشگاهها درموسسات آموزش عالی وپژوهشی وابسته به سایروزارتخانه ها وموسسات دولتی وزیریا مسئول دولتی نیزبه اقتضاي سمت خود ریاست یا عضویت ه

  وموسسات آموزش عالی وپژوهشی بدون حق راي درجلسات شرکت داشتند .



  باترکیب شرح وظیفه فوق ایجادوشروع بکارنمودند . هیئت هاي امناء دانشگاهها بتدریج

  ب ) هیئت امناء بعداز انقالب اسالمی :

تمامی هیئت هاي امناء دانشگاهها به استناد الیحه قانونی مربوطه منحل گردید . لیکن براي جلوگیري ازرکود اداریه  57پس ازپیروزي شکوهمند انقالب اسالمی درکشور دراسفند سال 

گیري درکلیه موارد  هها وموسسات تحقیقاتی هیاتی مرکب ازوزیرعلوم وآموزش عالی ، وزیرمشاورورئیس سازمان برنامه وبودجه ووزیر طرحهاي انقالب تشکیل وتصمیماموردانشگا

ورئیس سازمان برنامه وبودجه یا نمایندگان تام فوق را بعهده گرفت . آن هیئت بعدها به هیئت سه نفره جانشین هیئت امناء معروف گشت که متشکل از وزیرعلوم و آموزش عالی 

  		االختیار آنان وآقاي دکتریداهللا سحابی

  ( عضویت با نام ) بود .

رچوب قوانین طی سی ونه جلسه تالش نمود تا درباره مسائل ومشکالت مالی ، اداري ، استخدامی وسازمانی دانشگاهها درچها 69تا پایان سال  57هیئت سه نفره فوق الذکر ازاسفند سال 

  ومقررات مربوطه تصمیم گیریهاي الزم را بعمل آورند .

  پیگیري و سازماندهی می کرد . هیئت سه نفره مزبورفعالیتهاي خود را ازطریق کمیته هاي کارشناسی اداري ، مالی وبررسی وتجدید نظروتدوین قوانین ، آئین نامه استخدامی

ودانشکده هاي مختلف دراقصی نقاط کشور وهمچنین افزایش شماردانشجویان وتوجه به پژوهشی درسطوح بنیادي وکاربردي باگسترش کمی آموزش عالی وتاسیس دانشگاهها 

 ل بیشتردرسیاستگزاري وتصمیموتوسعه اي وافزایش نیازها وخواسته ها وسایرعوامل موجب گردید اندیشه احیاء وشکل گیري مجدد هیئت امناء دانشگاهها با هدف اعطاي استقال

ی وپژوهشی را تنظیم نمایند ونهایتا گیري بروزنماید . مسئوالت عالی رتبه وزارت فرهنگ وآموزش عالی برآن شدند تا قانون تشکیل هیئت هاي امناء دانشگاها وموسسات آموزش عال

آن طی الیحه اي جهت تصویب به مجلس شوراي  10و  9،  8شوراي عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید ومقررگردید مواد  23/12/1367و  9مورخ  183و  181در جلسات 

  اسالمی تقدیم گردد .

آن کماکان هیئت سه نفره جانشین هیئت امناء به فعالیت  11به موجب ماده  1367به رغم تصویب قانون تشکیل هیئت هاي امناء مذکوردرسال  1369الزم به ذکراست تاپایان سال 

قانون نحوه انجام امورمالی ومعامالتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وتحقیقاتی به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید که درتاریخ  6913خود ادامه داد . دربهمن ماه سال 

یجاد هیئت هاي امناء شوراي نگهبان آنرا تائید نمود . متعاقب آن دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوري وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به ا 26/10/1369

  دردانشگاهها وموسسات علمی وتحقیقاتی وابسته همت گماشتند .

هیئت امناء شکل گرفته است . ضمنا براي دانشکده هاي جدید که  51درحال حاضردردانشگاهها وموسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی 

  قل خواهند داشت نیزهیات امناء استقرارخواهد یافت .وبعد ازآن بودجه مست 1392درسال 

م حسین ( ع ) ، انستیتو پاستورایران ، موسسه خاطرنشان می سازد که دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا ، دانشگاه شاهد ، دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشگاه علوم پزشکی ارتش ، دانشگاه اما

  می باشند .عالی آموزشی وپژوهشی طب انتقال خون ایران وموسسه سرم وواکسن سازي رازي نیزداراي هیئت امناء 

دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی صرفا براساس  1384قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه کشور ازابتداي سال  49نکته داراي حائز اهمیت آنکه با تصویب ماده 

که به تائید وزراي علوم ، تحقیقات وفناوري وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی  آئین نامه ها ومقررات اداري ، مالی ، استخدامی و تشکیالت خاص ، مصوبات هیئت هاي امناء مربوطه



ی اداره شده که با تاکید این مهم حسب مورد می رسد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی ، قانون استخدام کشوري وسایرقوانین ومقررات عمومی اداري ، مالی واستخدام

نقش هیات هاي امناء واستقالل دانشگاه ها پررنگ ترگردیده است . ضمن آنکه اعتبارات این موسسات کمک تلقی شده  »		20بند ب ماده 	«	وسعهدرقانون برنامه پنجساله پنجم ت

  وپس ازپرداخت به هزینه قطعی منظورمی گردد .

  

طفی جهت افزایش کارائی هیئت هاي امناء واستقالل دانشگاهها وموسسات آموزش این مواد قانونی برنامه ها که مصوب مجلس محترم شوراي اسالمی می باشد می تواند بعنوان نقطه ع

کلیه  1390درهمین راستا نیزدرسال عالی وپژوهشی تلقی شود . مشروط برآنکه ساختارالزم جهت تحقق این ظرفیت قانونی دردانشگاهها وستاد وزارتخانه هاي مرتبط ایجاد گردد . 

ان ود واحدي ستادي درحوزه ریاست موسسه بنام دبیرخانه هیات امناء با تصویب هیات امناي خود وتائید وابالغ وزارت بوجود آوردند تا به عنودانشگاهها و موسسات درساختار خ

  بوجود آورند . باتبازوي ارتباطی بین اعضاي اصلی ، مسئولین دانشگاه ووزارت متبوع بوده و هماهنگی هاي الزم را براي پویائی هیات امناء واجرائی شدن مصو

    

 


