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مؤسسات  و ها دانشگاهامناي ي ها هيأتقانون تشكيل 

 811و  818مصوب جلسات  و پژوهشي عالي آموزش

 انقالب فرهنگي عالي شوراي 21/82/76و  9 مورخ

درمتا  و  ، و بهداشت   عالي آموزشفرهنگ و ي ها وزارتخانههر يك از  -8 ماده

و مؤسستا  پووهشتي    عتالي  آمتوزش و مؤسستا    ها دانشگاهآموزش پزشكي براي 

مؤسسا  پووهشي كه وابسته به دو وزارتخانه فوق بتوده و شتام    ) وابسته به خود

 ناميده« مؤسسه»و  كه در اين قان 1شود( مين ها دانشگاهمراكز پووهشي وابسته به 

 :با تركيب ذي  تشكي  خواهند داد ييهيأ  امنا شود مي

 ؛وزير (الف

 ؛مؤسسه رييس (ب

علمي و فرهنگي و يا اجتماعي محلي و كشوري ي ها شخصي از  نفر 9 تا 6 (ج

 ؛كه نقش مؤثري در توسعه و پيشرف  مؤسسه مربوط داشته باشند

 .هوزير و يا نماينده وزير برنامه و بودج (د

 علمتي  هيأ  بايد از اعضاي «ج»بند ي ها شخصي از  نفرحداق  دو  -تبصره

 2.باشند ها دانشگاه

و حكم رياس  جمهوري  تأييدبه پيشنهاد وزير و با « ج»اعضاي بند  -2ماده 

                                                                                                                                                       
عالي انقالب فرهنگي اضتافه شتده    شوراي 22/1/21مورخ  222مطلب داخ  كمانه، به موجب مصوبه  -1

 اس .

 عتالي انقتالب فرهنگتي    ها به قانو  مرتبط به مصتوبا  شتوراي   در مورد تركيب هيأ  امناي دانشگاه -2

مجلتس   3/4/26عالي و پووهشتي مصتوب    ها و مؤسسا  آموزش تركيب هيأ  امناي دانشگاه درخصوص

 شوراي اسالمي مراجعه شود.



 829 كليات / :بخش اول

 

 عضتو دو  نتد توان متي  و در يك زما  حداكثر 1شوند مي سال منصوب 4براي مد  

 .  بالمانع اس باشند و انتخاب مجدد ايشا هيأ  امنا

وزيتر فرهنتگ    عهتده  بته مؤسسه بر حستب متورد    هيأ  امنا رياس  -1ماده 

 .درما  و آموزش پزشكي خواهد بود، يا بهداش  عالي آموزشو

 .مؤسسه مربوط خواهد بود رييس هيأ  امنا دبير -4ماده 

درمتا  و آمتوزش   ، و بهداشت   عالي آموزشفرهنگ و ي ها وزارتخانه -5ماده 

در صور  اقتضا دو يا چند مؤسسه مربوط به ختود را زيتر ن تر     ندوانت مي پزشكي

هيتأ    عضو( مؤسسا ) در چنين مواردي كليه رؤساي. قرار دهند هيأ  امنا يك

را نيز وزير از ميا  يكي از اين رؤسا انتخاب خواهد  هيأ  و دبير اين باشند مي امنا

 .كرد

 ها وزارتخانهوابسته به  و مؤسسا  پووهشي عالي آموزشدر مؤسسا   -7ماده 

 فرهنتگ و ي هتا  وزارتخانته از طريت   آنهتا   تأستيس ديگر كه مجوز ي ها زما سايا 

 مسؤولوزير يا  ،درما  و آموزش پزشكي صادر شده اس ، يا بهداش  عالي آموزش

هيتأ    عضوي  رياست   (1)ماده « ج»سازما  مربوط به جاي يكي از اعضاي بند 

 .خواهد بود دار عهدهرا  امنا

ايتن قتانو  بته     (1)ماده « ج»مؤسسا  ساير اعضاي بند  گونه ايندر  -تبصره

و حكتم وزيتر    تأييتد سازما  مربتوط و حستب متورد بتا      مسؤولپيشنهاد وزير يا 

 و يتا وزيتر بهداشت  درمتا  و آمتوزش پزشتكي منصتوب        عالي آموزشفرهنگ و 

 .شوند مي

 :هيأ  امنا وظايف و اختيارا  -6ماده 

 ؛داخلي نامه آيينتصويب  (الف

                                                                                                                                                       
به موجب متاده دو قتانو  اهتداو، وظتايف و تشتكيال  وزار  علتوي، تحقيقتا  و فنتاوري مصتوب           -1

هاي امنا، به وزيتر علتوي، تحقيقتا  و     صدور احكاي اعضاي هيأ ، مجلس شوراي اسالمي 11/52/1313

 شده اس .فناوري واگذار 
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ضتتوابطي كتته بتته پيشتتنهاد   براستتا  تصتتويب ستتازما  اداري مؤسستته  (ب

 تصتويب  بته مربوط با همتاهنگي ستازما  امتور اداري و استتخدامي     ي ها وزارتخانه

 1؛انقالب فرهنگي خواهد رسيد عالي شوراي

 مؤسسته پيشتنهاد   ريتيس بررسي و تصويب بودجه مؤسسته كته از طترو     (ج

 ؛شود مي

 ؛تفصيلي مؤسسه تصويب بودجه (د

 ؛و ترازنامه ساالنه مؤسسه ها حسابتصويب  (ه

 ؛تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرو آ  (و

 ؛براي مؤسسهدار  تعيين حسابر  و خزانه (ز

، محلي اعم از نقدي عوايدبخش خصوصي و ي ها كمككوشش براي جلب  (ح

 ؛نقالب فرهنگيا عالي شورايرعاي  ضوابط مصوب  ساختماني با، تجهيزاتي

 تأييتد مالي و معامالتي كه بر حستب متورد پتس از    ي ها نامه آيينتصويب  (ط

 ؛باشد مي وزارتخانه مربوط قاب  اجرا

 علمتي  هيتأ  غير و علمتي  هيتأ   اعضتاي ي هتا  العاده فوقپيشنهاد ميزا   (ي

فرهنگ و ي ها وزارتخانه تأييدكه بر حسب مورد پس از ( ها كارشناسا  و تكنسين)

 2؛باشد مي آموزش پزشكي قاب  اجرا درما  و، و يا بهداش  عالي آموزش

كارگتاهي و بهداشت  و   ، ختدماتي ، تعيين نحتوه اداره واحتدهاي توليتدي    (ك

 ؛وزيرا  خواهد رسيد هيأ  تصويب بهدرماني مؤسسه در چارچوب ضوابطي كه 

 التأليف ح ، ح  الترجمه، التدريس ح ، التحقي  ح تعيين ميزا  پرداخ   (ل

 ؛و ن اير آ 

                                                                                                                                                       
به موجب ماده ده قانو  اهداو، وظايف و تشكيال  وزار  علوي، تحقيقا  و فناوري و بنتد ب متاده    -1

مجلتس شتوراي استالمي،     12/15/1319قانو  برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرا  مصتوب   25

 تصويب سازما  اداري مؤسسه به هيأ  امنا واگذار شده اس .

 12/15/1319جمهوري اسالمي ايرا  مصتوب  قانو  برنامه پنجم توسعه  25ده ما( ب)به موجب بند  -2

 جلس شوراي اسالمي، به هيأ  امنا واگذار شده اس .م



 818 كليات / :بخش اول

 

 ؛شود مي ارايه رييسبررسي گزارش مؤسسه كه از طرو  (ي

 من تور  بته مؤسسته كته    علمتي  هيتأ   تصويب مقررا  استخدامي اعضاي ( 

 .وزارتخانه مربوط قاب  اجرا خواهد بود تأييدهماهنگي پس از 

كمتك  صور   به در قالب برنامه وصرفاً  اعتبارا  هر يك از مؤسسا  -1ماده 

 3و تخصيص اعتبار حداق  هتر   شود مي تصويب نه ك  كشور من ور وبودجه ساال

كالً در  ربط ذي اجرايي هاي مقايماه به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طري  

 .اختيار هر يك از مؤسسا  قرار خواهد گرف 

ي موضوع ماده حساب ذيامور مالي و معامالتي مؤسسا  جز در مورد  -9ماده 

 نامته  آيتين مشمول ستاير مقتررا  قتانو  مزبتور و      1،عموميقانو  محاسبا   31

 .معامال  دولتي و ساير قوانين مربوط به مؤسسا  دولتي نخواهد بود

خواهتد   اي نامه آيين براسا  ساالنه مؤسسهي ها حسابرسيدگي به  -81ماده 

درمتا   ، و بهداش  عالي آموزشوزارتين فرهنگ و  وسيله بهبود كه بر حسب مورد 

 2.رسد مي داراييوزار  امور اقتصادي و  تأييدش پزشكي تهيه و به و آموز

و  عتالي  آمتوزش و مؤسستا    هتا  دانشتگاه امناي ي ها هيأ ماداي كه  -88ماده 

متورد   اجراييي ها نامه آييناين قانو  تشكي  نشده و  براسا  مؤسسا  پووهشي

 .طب  مقررا  ساب  عم  خواهد شد، نرسيده اس  تصويب بهنياز 
 

اي سيد علي خامنه -انقالب فرهنگي عالي شوراييس جمهور و رييس ري  

                                                                                                                                                       
 1313قانو  اهداو، وظايف و تشتكيال  وزار  علتوي، تحقيقتا  و فنتاوري مصتوب ستال        15ماده  -1

 مجلس شوراي اسالمي

 هما  -2


