
 قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

 (شورای عالی انقالب فرهنگی 31/13/1131مورخ  181و  181)مصوب جلسات 
 

 هریک از وزارتخانه ای فرهنگ  و ممگشزع لگاو  و اشتادگمادرماآ و ممگشزع  بدگی  اگرای         -1ماده 

ژوهش  وااسته اه خشد که در این قگانشآ ))مشسسگه     دانشگاه ها و مشسسات ممشزع لاو  و مشسسات  

 نامیته م  دشد هیات امنای  اه ترکیب ذیل تشییل خشاهنت داد.

 وزیر -اوف

 رئیس مشسسه  -ب

 تن از دخصیم های للم  و فرهنگ  یا اجتمال  محل  و کششری که نقش مشثری در تشسگهه   6تا  4 -ج

 و  یشرفم مشسسه مراشط دادته اادنت.

 یا نماینته وزیر ارنامه و اشدجه  وزیر -د

 اایت از الضای هیات للم  دانشگاه ها اادنت.  ج)حتاقل دوتن از دخصیم های انت -تبصره

الضای انت))ج   اه  یشنشاد وزیر و اا تاییت و حیم ریاسگم جمشگشری اگرای مگتت سشارسگا        -2ماده 

نا اادگنت و انتخگاب مدگتد ایشگاآ     منصشب م  دشنت و دریک زماآ حتاکثر م  تشاننت لضش دو هیات ام

 االمانع اسم.

                ریاسم هیات امنای مشسسگه ارحسگب مگشرد اگه لشگته وزیگر فرهنگ  و ممگشزع لگاو  یگا           -3ماده

 اشتادما درماآ و ممشزع  بدی  خشاهت اشد.

 دایرهیات امنای رئیس مشسسه مراشط خشاهت اشد. -4ماده 

زع لاو  اشتادما درماآ وممشزع  بدی  م  تشاننگت دروگشرت   وزارتخانه های فرهن  و ممش -5ماده 

کلیگه   اقتضاء دو یا سنت مشسسه مراشط اه خشد را زیرنظر یک هیات امناء قرار دهنت. در سنگین مگشاردی  

روسای دانشگاه ها لضش هیات امناء م  اادنت و دایراین هیات را نیب وزیر از میگاآ ییگ  از ایگن روسگا     

 انتخاب خشاهنت کرد. 

در مشسسات ممشزع لاو  و مشسسات  ژوهش  وااسته اه وزارتخانه ها یا سازماآ های دیگر کگه   -6ادهم

مدشز تاسیس منشا از طریق وزارتخانه های فرهن  و ممشزع لاو  یا اشتادما درماآ وممگشزع  بدگی    

م و ریاسم لضشی 1وادر دته اسم  وزیر یا مسئش  سازماآ مراشط اه جای یی  از الضای انت))ج   ماده 

 هیات امناء را لشته دار خشاهت اشد.

این قانشآ اگه  یشگنشاد وزیگر یگا مسگئش        1در این گشنه مشسسات سایرالضای انت))ج   ماده  –تبصره 

                    سازماآ مراشط و حسب مشرد اگا تائیگت و حیگم وزیگر فرهنگ  و ممگشزع لگاو  یگا وزیگر اشتادگما          

 دشنت. درماآ وممشزع  بدی  مصشب م 

 وظایف و اختیارات هیات امناء: -7ماده 

 تصشیب میین نامه داخل  -اوف

تصشیب سازماآ اداری مشسسه اراساس ضشااط  که اه  یشنشاد وزارتخانه های مراشط اگا همگاهنگ     -ب

 سازماآ امشر اداری و استختام  اه تصشیب دشرای لاو  انقالب فرهنگ  خشاهت رسیت.

 اررس  و تصشیب اشدجه مشسسه که از طرف رئیس مشسسه  یشنشاد م  دشد. -ج

 تصشیب اشدجه تفصیل  مشسسه -د

 تصشیب حسااشا و ترازنامه ساالنه مشسسه -هگ 



 تصشیب نحشه ووش  درممتهای اختصاو  و مصرف مآ -و

 تهیین حساارس و خبانه دار ارای مشسسه -ز

              و لشایگت محلگ  الگم از نقتیاتدشیبات اسگاختمان     کشدش ارای جلب کمک های اخش خصشو   -ج

 اا رلایم ضشااط مصشب دشرای لاو  انقالب فرهنگ 

                تصشیب میین نامه های ماو  و مهامالت  که ارحسگب مگشرد  گس از تائیگت وزارتخانگه مراگشط قااگل        -ط

 م  اادت. اجرا

ات للم  و غیرهیات للم  )کاردناساآ و تینیسین هگا    یشنشاد میباآ فشق اوهاده های الضای هی -ی

که ارحسب مشرد  س از تائیت وزارتخانه های فرهن  و ممشزع لاو  و یگا اشتادگما درمگاآ و ممگشزع     

  بدی  قاال اجرا م  اادت.

تهیین نحشه  اداره واحتهای تشویتیاختمات اکارگاه  و اشتادم و درمان  مشسسگه در سشگارسشب    -ک

 ه تصشیب هیات وزیراآ خشاهت رسیت.ضشااط  که ا

 تهیین میباآ  رداخم حق اوتحقیقاحق اوتتریس احق اوبحمها حق اوتاویف و نظایرمآ. - 

 اررس  گبارع مشسسه که ازطرف رئیس مشسسه ارائه م  دشد -م

تصشیب مقررات استختام  الضای هیات للم  مشسسه که امنظشر هماهنگ   س از تائیت وزارتخانگه   -آ

 قاال اجرا خشاهت اشد. مراشط

در قاوب ارنامه و اه وشرت کمک اشدجه ساالنه کگل کشگشر    "التبارات هریک از مشسسات ورفا -8ماده 

ماخذ سه دوازدهم اشدجه مصشب از طریق  ماه اه 3و تخصیص التبار حتاقل هر منظشر و تصشیب م  دشد

 اهت گرفم.در اختیارهریک از مشسسات قرارخش "دستگاهشای اجرای  ذیراط کال

قانشآ محاسگبات لمگشم     31امشرماو  و مهامالت  مشسسات جبء درمشرد ذیحساا  مشضشع ماده  -9ماده

مشمش  سایرمقررات قانشآ مباشر ومیین نامه مهامالت دووت  و سایرقشانین مراشط اگه مشسسگات دووتگ     

 نخشاهت اشد.

ای خشاهت اشد که ارحسگب مگشرد    رسیتگ  اه حساب های ساالنه مشسسات اراساس میین نامه -11ماده 

تشسط وزارتین فرهن  وممشزع لاو  و اشتادما درماآ و ممشزع  بدی  تشیه و اه تائیگت وزارت امگشر   

 اقتصادی و دارای  م  رست.

مادام که هیات های امنای دانشگاه ها و مشسسات ممشزع لاو  و مشسسات  ژوهشگ  اراسگاس    -11ماده 

نامه های اجرای  مشرد نیاز اه تصشیب نرسیته اسم .طبق مقررات سگااق  این قانشآ تشییل نشته و میین 

 لمل خشاهت دت.
 

 


