
 

قانون تشکيل هيأت امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات 

  شورايعالي انقالب فرهنگي1367 اسفند 23و9مورخ 183و181

وِ .  ثِ تصَيت ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي سسيذ9ٍ23/12/67 هَسخ 183 ٍ 181لبًَى ّيبتْبي اهٌب دس ضىل جذيذ آى دسجلسبت 

:  هتي آى ثب اصالحبت ثؼذي ثِ ضشح ريل است 

ّشيه اص ٍصاستخبًِ ّبي فشٌّگ ٍ آهَصش ػبلي ٍ ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي ثشاي داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش - 1هبدُ 

هَسسبت پژٍّطي وِ ٍاثستِ ثِ دٍ ٍصاستخبًِ ّبي فَق ثَدُ ٍ ضبهل هشاوض پژٍّطي ٍاثستِ ثِ )ػبلي ٍ هَسسبت پژٍّطي ٍاثستِ ثِ خَد

. وِ دسايي لبًَى هَسسِ ًبهيذُ هي ضَد ّيبت اهٌبئي ثب تشويت ريل تطىيل خَاٌّذ داد(3داًطگبُ ّب ًوي ضَد

ٍصيش - الف

سئيس هَسسِ  - ة

 تي اص ضخصيتْبي ػلوي ٍ فشٌّگي ٍ يب اجتوبػي هحلي ٍ وطَسي وِ ًمص هَثشي دس تَسؼِ ٍ پيطشفت هَسسِ هشثَط داضتِ 6تب 4- ج

ثبضٌذ 

ٍصيش ٍ يب ًوبيٌذُ ٍصيش ثشًبهِ ٍ ثَدجِ  - د

. ثبيذ اص اػضبي ّيبت ػلوي داًطگبّْب ثبضٌذ (ج)حذالل دٍ تي اص ضخصيتْبي ثٌذ - تجصشُ

ثِ پيطٌْبد ٍصيش هشثَط ٍ ثٌب ثِ تصوين سئيس ضَسايؼبلي اًمالة فشٌّگي ثِ جلسِ ضَسايؼبلي ( ج) اػضبي ثٌذ  ( 1اصالحي )- 2هبدُ 

 سبل 4جْت ثشسسي ٍ تصوين گيشي هطَستي هؼشفي ضذُ ٍ سيبست جوَْسي ثش هجٌبي ًتيجِ حبصل اص ضَسا احىبم هشثَط سا ثشاي 

اػضبي هزوَس دس يه صهبى حذاوثش هي تَاًٌذ ػضَيت دس دٍ ّيبت اهٌبء سا داسا ثبضٌذ ٍ . ػضَيت دس ّيبتْبي هزوَس اهضبء هي ًوبيذ

. اًتخبة هجذد ايطبى ثالهبًغ است

سئيس ضَسايؼبلي ثِ هٌظَس تسشيغ دس پيطشفت وبس هي تَاًذ ثٌب ثِ تطخيص خَد چٌذ ًفش سا ثجبي ضَسايؼبلي هبهَس اًجبم  (الحبلي)تجصشُ 

.  4ثشسسي ٍ تصوين گيشي هطَستي ثٌوبيذ

سيبست ّيبت اهٌبء هَسسِ ثش حست هَسد ثِ ػْذُ ٍصيش فشٌّگ ٍ آهَصش ػبلي يب ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي خَاّذ - 3هبدُ 

. ثَد

. دثيش ّيبت اهٌبء سئيس هَسسِ هشثَط خَاّذ ثَد- 4هبدُ 

ٍصاستخبًِ ّبي فشٌّگ ٍ آهَصش ػبلي ٍ ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پشضىي هي تَاًٌذ دس صَست التضبء دٍ يب چٌذ هَسسِ - 5هبدُ 

ٍ دثيش ايي 2دسچٌيي هَاسدي وليِ سٍسبي هَسسبت ػضَ ّيبت اهٌبء هي ثبضٌذ. هشثَط ثِ خَد سا صيش ًظش يه ّيبت اهٌبء لشاس دٌّذ

.  ّيبت سا ًيض ٍصيش اص هيبى اص سٍسبي اًتخبة خَاٌّذ وشد



دس هَسسبت آهَصش ػبلي ٍ هَسسبت پژٍّطي ٍاثستِ ثِ ٍصاستخبًِ ّب يب سبصهبًْبي ديگش وِ هجَص تبسيس آًْب سا اص عشيك - 6هبدُ 

ٍصاستخبًِ ّبي فشٌّگ ٍ آهَصش ػبلي يب ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي صبدس ضذُ است ٍصيش يب هسئَل سبصهبى هشثَط ثِ جبي 

.  ػضَيت ٍ سيبست ّيبت اهٌبء سا ػْذُ داس خَاّذ ثَد1هبدُ (ج)يىي اص اػضبي ثٌذ 

ثِ پيطٌْبد ٍصيش يب هسئَل سبصهبى هشثَعِ هغبثك  (1)هبدُ  (ج)دسايي گًَِ هَسسبت اًتصبة سبيش اػضبي ثٌذ - (اصالحي)- 4تجصشُ

. ٍ تجصشُ الحبلي ثِ هبدُ هزوَس اًجبم هي گشدد (اصالحي) 2سٍش هبدُ 

:  ٍظبيف ٍ اختيبسات ّيبت اهٌبء- 7هبدُ

تصَيت آييي ًبهِ داخلي  - الف

تصَيت سبصهبى اداسي هَسسِ ثش اسبس ضَاثغي وِ ثِ پيطٌْبد ٍصاستخبًِ ّبي هشثَط ثب ّوبٌّگي سبصهبى اهَس اداسي ٍ - ة

. استخذاهي ثِ تصَيت ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي خَاّذ سسيذ

ثشسسي ٍ تصَيت ثَدجِ هَسسِ وِ اص عشف سئيس هَسسِ پيطٌْبد هي ضَد - ج

تصَيت ثَدجِ تفضيلي هَسسِ - د

تصَيت حسبثْب ٍ تشاصًبهِ سبالًِ هَسسِ - ُ

تصَيت ًحَُ ٍصَل دسآهذّبي اختصبصي ٍ هصشف آى - ٍ

تؼييي حسبثشس ٍ خضاًِ داس ثشاي هَسسِ  - ص

وَضص ثشاي جلت ووىْبي ثخص خصَصي ٍ ػَائذ هحلي اػن اصًمذي، تجْيضاتي سبختوبًي ثب سػبيت ضَاثظ هصَة - ح

ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي  

. تصَيت آييي ًبهِ ّبي هبلي ٍ هؼبهالتي وِ ثش حست هَسد پس اص تبييذ ٍصاستخبًِ هشثَط لبثل اجشا هي ثبضذ- ط

وِ ثش حست هَسد پس اص تبييذ  (وبسضٌبسبى ٍ تىٌسيي ّب)پيطٌْبد فَق الؼبدُ ّبي اػضبء ّيبت ػلوي ٍ غيش ّيبت ػلوي - ي

.  ٍصاستخبًِ ّبي فشٌّگ ٍ آهَصش ػبلي ٍيب ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي لبثل اجشا هي ثبضذ

تؼييي ًحَُ اداسُ ٍاحذّبي تَليذي، خذهبتي، وبسگبّي ٍ ثْذاضت ٍ دسهبًي هَسسِ چْبس چَة ضَاثغي وِ ثِ تصَيت - ن

. ّيبت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ

تؼييي هيضاى پشداخت حك التحميك، حك التذسيس، حك الضحوِ، حك التبليف ٍ ًظبيش آى  - ل

. ثشسسي گضاسش هَسسِ وِ اص عشف سئيس هَسسِ اسائِ هي ضَد- م

تصَيت همشسات استخذاهي اػضبي ّيبت ػلوي هَسسِ وِ ثِ هٌظَس ّوبٌّگي پس اص تبييذ ٍصاستخبًِ هشثَط لبثل اجشا خَاّذ - ى

. ثَد

اػتجبسات ّش يه اص هَسسبت صشفبً دس غبلت ثشًبهِ ٍ ثِ صَست ووه ثَدجِ سبالًِ ول وطَس هٌظَس ٍ تصَيت هي ضَد ٍ - 8هبدُ

 هبُ ثوبخز سِ دٍاصدّن ثَدجِ هصَة اص عشيك دستگبّْبي اجشائي والً دس اختيبس ّش يه اص هَسسبت لشاس 3تخصيص اػتجبس حذالل ّش

خَاّذ گشفت 



، هطوَل سبيش همشسات لبًَى 5 لبًَى هحبسجبت ػوَهي31اهَس هبلي ٍ هؼبهالتي هَسسبت جض دس هَسد ريحسبثي هَضَع هبدُ- 9هبدُ

. هضثَس ٍ آييي ًبهِ هؼبهالت دٍلتي ٍ سبيش لَاًيي هشثَط ثِ هَسسبت دٍلتي ًخَاّذ ثَد

سسيذگي ثِ حسبثْبي سبالًِ هَسسِ ثش اسبس آئيي ًبهِ اي خَاّذ ثَد وِ ثش حست هَسد ثَسيلِ ٍصاستيي فشٌّگ ٍ آهَصش - 10هبدُ

. ػبلي ٍ ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي تْيِ ٍ ثِ تبئيذ ٍصاست اهَس التصبدي ٍ داسائي هي سسذ

هبدام وِ ّيبتْبي اهٌبي داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي ٍ هَسسبت پژٍّطي ثش اسبس ايي لبًَى تطىيل ًطذُ ٍ آئيي ًبهِ - 11هبدُ

. ّبي اجشايي هَسد ًيبص ثِ تصَيت ًشسيذُ است، عجك همشسات سبثك ػول خَاّذ ضذ

 


