
 تاريخچه هيات امناء

بسيار نيز انتظارات ساله بيست انداز در چشمبوده، كشور انكارناپذيرو توسعهعلم در توليد هاي دانشگاهمحوري حاضر نقش در شرايط

.وجود داردها دانشگاهازاي گسترده

و تكنولوژي روزافزونهمسو با گسترش اند مكلفها دانشگاه و فنون و پيشرفته هايعلوم به در جهانجديد نيروي، نياز كشورو با توجه

به فكرتومبالنده،و فعال بانشاط،و متبحرانساني متدين  آنعالوه تربيت كنند، نياز كشوربا توجه به توليد علم وبويژه علم بومي بر

و مقرراتي با ويژگيها به عنوان مغز متفكر جامعه بايد بنابراين اداره امور دانشگاه,همت گمارند ها هاي متفاوت از ساير دستگاه قوانين

تاعالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده در شورايقانون تشكيل هيات امناء به همين منظور.دنداشته باش حد زيادي اختياراتو

راها دستگاهن اين تفكر در ساير نهادينه نشد به دليلاما, داده استو پژوهشيوموسسات آموزش عاليها دانشگاهبهاي ويژه مشكالتي

. مذكور فراهم آورده است از قانونجهت استفاده مطلوب 

با پنج سالهقانون برنامه20و مادهچهارم توسعه پنج سالهقانون برنامه49ماده تصوير پنجم توسعه راه را براي اداره امور دانشگاه

وها سياستجهت عملياتي شدن اين ماده قانوني با حفظ رعايتاي گستردهتالش بايستميفوق هموار نموده است ليكن هاي ويژگي

.وزارت متبوع صورت پذيرد قوانين

شدها دانشگاهقانون برنامه پنجم توسعه به شرح ذيل بر اختيارات هيأت امناء20ماده»ب«در بند :افزوده

وها دانشگاه و پژوهشي و موسسات آموزش عالي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي هايي فرهنگستان، مراكز

و ساير مراجع قانوني ذيربط هاي وزارتخانه و آموزش پزشكي و بهداشت، درمان و فناوري ، تحقيقات بدون الزام به رعايت باشندميعلوم

و مقررات عمومي حاكم بر  دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاريايه دستگاهقوانين

و الحاقات بعدي  و اصالحات وهاآنمناقصات و اداري هاي نامه اينو فقط در چارچوب مصوبات تشكيالتي-استخدامي–مالي، معامالتي

و و در مورد مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و آموزش پزشكي و بهداشت، درمان ها فرهنگستانفناوري

و هاي وزارتخانهاعضاء هيأت علمي ستادي. نمايندمي، عمل رسدمي جمهور رييسبه تأييد و بهداشت، درمان و فناوري علوم،تحقيقات

و. آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند و مصوبات گرددميقبلي نيز هاي نامه اينحكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات

.مادام كه اصالح نگرديده به قوت خود باقي هستند يادشده

و مقررات مالي-1تبصره و تشكيالتي-هرگونه اصالح ساختار و پژوهشيها دانشگاهاداري،معامالتي،استخدامي و موسسات آموزش عالي

و همچنين م هاي فرهنگستاندولتي .فاد اين بند استتخصصي فقط مشمول

به يافته اختصاصاعتبارات-2تبصره و بعد از پرداخت به اين مراكز و موسسات كمك تلقي شده از منابع عمومي دولت به اين مراكز

و با  و بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا . ايشان قابل هزينه است مسئوليتهزينه قطعي منظور



 تاريخچهبه در زير گذردميلسا42سال وازتشكيل اولين هيات امناء حدود 107عالي درايران حدود ازتاسيس اولين موسسه آموزش

. شودمياسالمي پرداخته از انقالبو بعدهيات امناء در قبل

:اسالمي از انقالبهيئت امناء قبل) الف

از 1340 از سال بهها دانشگاهامناء هاي هيئت هاي زمزمهعاليو آموزشوزارت علوم تأسيسيعني قبل ها صورتموسسات آموزش عالي

هيئت)شهيد دكتر بهشتي( دانشگاه ملي سابق نامه اساسدر 1339 در سالاز جمله. رسيدميبه گوشو پراكندهمتفاوت هايو تركيب

سا تأسيسركن اصلي دانشگاه به تصويب رسيد اما دانشگاه شيراز براساس قانون به عنوانامناء  ش( 1342لدانشگاه مصوب جزء)ه

. هيئت امناء خود را تشكيل داد 1344 در سالسپس دانشگاه صنعتي شريف. بود كه داراي هيئت امناء گرديد هايي دانشگاهاولين 

وت عالي علمي امناء موسسا هاي هيئتقانون 1350سال در اسفند. دانشگاه تهران نيز داراي هيئت امناء گرديد 1346 در سالسرانجام

هيئت امناء دانشگاه تهران بود طبق آن،و اختياراتقانون تشكيل آن،و اساساز تصويب مجلسين وقت گذشت، كه پايه دولتي

به صورت هايو آموزشعلوم وزارت تأسيسدولتي با رعايت قانونو پژوهشيوموسسات آموزش عاليها دانشگاهامناء هاي هيئت 

و هماهنگ  از نفر8 وي، االختيار تامعالي يا نمايندهو آموزشاعضاي هيئت امناء مركب از وزير علوم. گرديدميتشكيل يكنواخت

در موسسات آموزش عالي خارج ضمناً. بودند كه بتواند نقش موثري در توسعه موسسه مربوط داشته باشند،و كشورمحلي هاي شخصيت

د به, اشتاز پايتخت استاندار مربوط نيز عضويت ديگر وزير يا مسئول مربوط هايو سازمانها وزارتخانهدر موسسات علومي وابسته

و يا عضويت هيئت امناء را داشتند وزير علومعالوه بر  روساي موسسات عالي بدون حق رأي در جلسات. به اقتضاء سمت خود رياست

و آموزش عالي. شركت داشتند مقررات اين قانون را در صورت اقتضاء در هر يك از موسسات عالي پژوهشي توانستميوزارت علوم

و يا موسسات عالي علمي ديگري كه به نحوي از انحاء از كمك دولت استفاده  براساس اصالحيه. به اجرا بگذارد نمودندميدولتي ديگر

در 1350قانون هيئت امناء مصوب سال  و آموزش عالي مكلف گرديدبه تصويب رسيد، وزا 1353 مردادماهكه از. رت علوم براي هر يك

و هاي دانشگاه و آموزش عالي يا نماينده غيردولتيدولتي و پژوهشي دولتي هيئت امنايي با تركيب وزير علوم و موسسات آموزش عالي

و بودجه يا نماينده«او االختيار تام و رئيس سازمان برنامه  آموزشو موسساتها دانشگاهشوراي مركزي او، دبير االختيار تاموزير مشاور

ن هاي شخصيتعالي، چهار تن از و مطلع كه وها دانشگاهدر.ش موثري در توسعه موسسه مربوطه داشته باشند، تشكيل دهدقبصير

.انجمن شهر مربوط نيز عضو هيئت امناء بودندو رئيسموسسات آموزش عالي خارج از پايتخت استاندار

و پژوهشي وابسته به ساير در موسسات آم و موسسات دولتي وزير يا مسئول دولتي نيز به اقتضاي سمت خودها وزارتخانهوزش عالي

و پژوهشي بدونها دانشگاهروساي. رياست يا عضويت هيئت را داشتند . حق رأي در جلسات شركت داشتندو موسسات آموزش عالي

تر به تدريجها دانشگاهامناء هاي هيئت و شروع بكار نمودندبا . كيب شرح وظيفه فوق ايجاد

 هيئت امناء بعد از انقالب اسالمي)ب

به استناد اليحه قانوني مربوطهها دانشگاهامناء هاي هيئتتمامي57پس از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي در كشور در اسفند سال

و آموزش عالي، وزيرها دانشگاهامور ليكن براي جلوگيري از ركود اداره. منحل گرديد و موسسات تحقيقاتي هيأتي مركب از وزير علوم



و وزير و بودجه و رئيس سازمان برنامه آن هيئت بعدها. در كليه موارد فوق را بعهده گرفت گيريو تصميمانقالب تشكيل هاي طرحمشاور

و بودجه يا نمايندگان كه متشكل از وزي گرديدبه هيئت سه نفره جانشين هيئت امناء معروف  و رئيس سازمان برنامه و آموزش عالي ر علوم

و آقاي دكتر يداهللا سحابي االختيار تام .بود) عضويت با نام(آنان

،69تا پايان سال57از اسفند سال الذكر فوقهيئت سه نفره و مشكالت مالي، اداري و نه جلسه تالش نمود تا درباره مسائل طي سي

و و مقررات مربوطه چهارچوبدرها دانشگاهسازماني استخدامي را هاي گيري تصميمقوانين مذ. به عمل آورندالزم وركهيئت سه نفره

و هاي كميتهخود را از طريق هاي فعاليت و بررسي و تجديدنظركارشناسي اداري، مالي ، آئين نامه استخدامي پيگيري و تدوين قوانين

.كردمي دهي سازمان

و با گست و هاي دانشكدهوها دانشگاه تأسيسرش كمي آموزش عالي و همچنين افزايش شمار دانشجويان مختلف در اقصي نقاط كشور

و  و كاربردي واي توسعهتوجه به پژوهش در سطوح بنيادي وها خواستهو افزايش نيازها و ساير عوامل موجب گرديد انديشه احياء

در باهدفها دانشگاهمجدد هيئت امناء گيري شكل  رتبه عاليمسئوالن. بروز نمايد گيري تصميمو سياست گزارياعطاي استقالل بيشتر

و آموزش عالي بر آن شدند تا قانون تشكيل هيئت و پژوهشي را تنظيمها دانشگاهامناء هاديوزارت فرهنگ و مؤسسات آموزش عالي

و نهايتاً در جلسات و مقرر گرديد مواد 23/12/1367و9مورخ 183و 181نمايند و8،9شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد

طي 10 .جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم گردداي اليحهآن

آن كماكان11به موجب ماده 1367امناء مذكور در سال هاي هيئتبه رغم تصويب قانون تشكيل 1369الزم به ذكر است تا پايان سال

و معامالتي 1369سال ماه بهمندر. يئت سه نفره جانشين هيئت امناء به فعاليت خود ادامه داده وها دانشگاهقانون نحوه انجام امور مالي

و تحقيقاتي به تصويب مجلس شوراي راشوراي نگهبان 26/10/1369كه در تاريخ اسالمي رسيدمؤسسات آموزش عالي تأييد آن

آن. نمود و آموزش پزشكي به ايجاد هاي گاهدانشمتعاقب و بهداشت، درمان و فناوري در هاي هيئتوابسته به وزارت علوم، تحقيقات امناء

و تحقيقاتي وابسته همت گماشتندها دانشگاه .و مؤسسات علمي

و آموزش پزشكيها دانشگاهدر حال حاضر در و پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت، درمان هيئت امناء شكل51و مؤسسات آموزشي

و بعد از آن بودجه مستقل خواهند داشت نيز هيأت امناء استقرار خواهد 1392جديد كه در سال هاي دانشكدهبراي ضمناً. گرفته است

.يافت

، دانشگاه شاهد، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه علوم پزشكي ارتش، دانشگاهيكه دانشگاه علوم پزشك سازدمي خاطرنشان بقيه اهللا

و)ع(امام حسين  و مؤسسه سرم و پژوهشي طب انتقال خون ايران ، مؤسسه عالي آموزشي رازي نيز سازي واكسن، انستيتو پاستور ايران

.باشندميداراي هيئت امناء 

و مؤسساتها دانشگاه 1384چهارم توسعه كشور از ابتداي سال پنج سالهقانون برنامه49تصويب ماده نكته داراي حائز اهميت آنكه با

و پژوهشي دولتي صرفاً براساس آئين و تشكيالت خاص، مصوباتها نامهآموزش عالي امناء هاي هيئتو مقررات اداري، مالي، استخدامي

ف و ، تحقيقات و آموزش پزشكي حسب مورد مربوطه كه به تأييد وزراي علوم و بهداشت، درمان بدون الزام به رعايت رسدميناوري



و استخدامي اداره شده كه با تأكيد اين ، مالي و مقررات عمومي اداري و ساير قوانين قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري

ب ماده"پنجم توسعه پنج سالهمهم در قانون برنامه  و استقالل هاي نقش هيأت"20بند . پر رنگ تر گرديده استها دانشگاهامناء

و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور .گرددميضمن آنكه اعتبارات اين مؤسسات كمك تلقي شده

نقطه عطفي جهت افزايش به عنوان تواندمي باشدميكه مصوب مجلس محترم شوراي اسالميها نامهاين مواد قانوني بر

و استقالل هاي هيئتكارايي  و پژوهشي تلقي شودها دانشگاهامناء مشروط بر آنكه ساختار الزم.و مؤسسات آموزش عالي

كليه 1390در همين راستا نيز در سال. مرتبط ايجاد گردد هاي وزارتخانهو ستادها دانشگاهجهت تحقق اين ظرفيت قانوني در 

در حوزه رياست مؤسسه بنام دبيرخانه هيأت امناء با تصويب هيأتو مؤسسات در ساختار خود واحدي ستاديها دانشگاه

و ابالغ وزارت  و تأييد و وزارت به وجودامناي خود ، مسئولين دانشگاه آوردند تا به عنوان بازوي ارتباطي بين اعضاي اصلي

و  و اجرايي شدن مصوبات هاي هماهنگيمتبوع بوده . آورنددبه وجوالزم را براي پويايي هيأت امناء

فوق هموار نموده است ليكن هاي ويژگيراه را براي اداره امور دانشگاه با اي كشور هاي توسعه برنامه احكام دائمي1ماده

وزارت متبوع صورتو قوانينها سياستجهت عملياتي شدن اين ماده قانوني با حفظ رعايتاي گستردهتالش بايست مي

.پذيرد


