
 آیین نامه داخلی هیات امنای

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری 

 

قانون تشكیل هیاتهاي امناي دانشگاهها و  «7»ماده  «الف»بند در اجراي 

شوراي عالي انقالب  181و  181مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات 

 باشد:مي به شرح ذیل امنانامه داخلي هياتآئينفرهنگي، 

 

بار در سال و جلسات فوق العاده  2جلسات عادي هیات امنا حداقل   -1ماده 

در موارد ضروري، بنا به تقاضاي حداقل دو تن از اعضا و موافقت 

 تشكیل مي شود.امنا رئیس هیات 

 

از طریق مرکز هیاتهای امنا و دستور جلسات را دبیر هیات امنا  -2ماده 

 یس هیات امنا تعیین خواهد كرد.با تأیید رئهیاتهای ممیزه، 

هر یك از اعضاي هیات امنا مي توانند پیشنهاد خود را براي  -تبصره 

دبیر هیات ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور كار قرار 

 گیرد.

 

و  دبیر هیات دعوت براي تشكیل جلسات عادي را به عمل خواهد آورد -3ماده 

پیشنهادها و  ،جلسه، گزارشهادستور  همراه بارا دعوت نامه 

حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشكیل هر جلسه  ،مستندهاي مربوط

ارسال مي نماید. در موارد اضطرار كه امكان رعایت مهلت مذكور 

یك هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و  ،نباشد

 مستندهاي جلسه اقدام خواهد شد.

 

ریاست حضور سوم اعضا و با وبا حضور حداقل دجلسات هیات امنا   -4ماده 

رسمیت مي یابد و تصمیمات با آراي موافق نصف به  محترم هیات امنا

عالوه یك كل اعضاي حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوي آرا، رأي 

مي   طرفي كه رئیس هیات امنا با آن هم راي بوده است، مصوب تلقي

 شود.

 

صه مذاكرات و متن مصوبات خواهد بود كه آخرین صورتجلسات شامل خال -5ماده 

صفحه صورتجلسه را رئیس و دبیر هیات امنا امضا خواهند نمود. 

مرکز هیاتهای امنا ذیل تمامي صفحات صورتجلسه ممهور به مهر   ضمنا  

 واهد بود.وهیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خ

یح وزیر علوم، تحقیقات ات پس از تایید و توشصورتجلس  – 1تبصره 

وفناوری، توسط مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه برای اجرا 

 ابالغ می گردد.

اعضا  كلیه یك نسخه از مصوبات هیات امنا توسط دبیر براي - 2تبصره 

 ارسال مي گردد.

 

 دستور به منظور كارشناسي و بررسي تخصصي موضوعات طرح شده در - 6ماده 

 «كميسيون دائمي هيات امنا»میسیوني تحت عنوان جلسه هیات امنا ك

 نامـه تشكیل مي شود.طبق دستورالعمل پیوست این آیین

 

كمیسیون دائمي با استفاده از نظرات تخصصي و كارشناسي، نسبت  -تبصره 

به بررسي و تنظیم بودجه تفصیلي  اعتبارات هزینه اي، تملك 

شكیالتي و بررسي دارایي هاي سرمایه اي و اختصاصي و ساختار ت

وسایر موارد ارجاعي اقدام مي كند و  موسسهگزارش عملكرد ساالنه 

نتیجه بررسي تصمیمات به همراه گزارش توجیهي الزم از سوي دبیر 

 هیات امنا در دستور كار هیات امنا قرار خواهد گرفت.



اعضاي هیات امنا خود در جلسات شركت مي نمایند و چنانچه یكي از  -7ماده 

اعالم قبلي مراتب را كتبا  به  باا نتواند در جلسه شركت كند اعض

 دبیر هیات اطالع مي دهد.

در صورت عدم حضور هر یك از اعضا در دو جلسه متوالي یا سه  - تبصره

جلسه غیر متوالي عادي بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با 

رئیس هیات امنا خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، 

 امنا خواهد بود.با رئیس هیات
 

در جلسه پیوست  «1»تبصره و  «5»ماده و  «8»ن نامه در یاین آی -8ماده 

ی هيات امنا....................  مورخ

 به تصویب رسید. ................................

 



 دستورالعمل نحوه تشكیل و فعالیت كمیسیون دائمي

 آئین نامه داخلي ـ ) پیوست آئین نامه داخلي ( 6موضوع ماده 

 تركیب -1ماده 

 )دبیر هیات امنا( موسسه رئیس  -1-1

 سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیات امنا  -1-2

به عنوان  یر علوم، تحقیقات و فناوریوزاب یك تن به انتخ  -1-1

 رئیس كمیسیون دائمي

 عضو هیات امنا  موسساتروسای  -1-4

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورنماینده   -1-5

امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم،  مرکز هیاتهاینماینده   -1-6

 تحقیقات و فناوری

  ،عضو هیات امنا موسسهحسب مورد از نمایندگان سایر حوزه هاي   - تبصره

معاونت برنامه ریزی و نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و 

 بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد.راهبردی رئیس جمهور، 
 

 ائمي:وظایف كمیسیون د - 2ماده 

هر یک از رؤسای بررسي كارشناسي موضوعاتي كه از سوي هیات امنا،  -

ات امنا به هییا هر یك از اعضاي  عضو هیات امنا و  موسسات

 كمیسیون ارجاع مي شود.

به منظور طرح در هیات  عضو هیات امنا موسسه بررسي بودجه تفصیلي -

 امنا

ور طرح در به منظ عضو هیات امنا موسسهبررسي ساختار تشكیالتي  -

 هیات امنا

هاي بودجه تفصیلي حسب ضرورت در قالب برنامه هاي بررسي اصالحیه -

و سیاست تعیین شده از سوي هیات  عضو هیات امنا موسسات توسعه

 به منظور طرح در هیات امنا امنا

و تجزیه و  عضو هیات امنا موسسات ارزیابي گزارش عملكرد ساالنه -

پارکهای عضو توجیهي از عملكرد تحلیل آن به منظور تهیه گزارش 

 براي استحضار اعضاي هیات امنا هیات امنا
 

یابد  رسمیت مي  دو سوم کل اعضاحداقل جلسات كمیسیون بـا حضور  - 1ماده 

وتصمیمات كمیسیـون بـا رأي موافق اكثریت اعضاي حاضر در جلسه 

 نافذ خواهد بود.
 

اهنگي رئیس كمیسیون دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هم - 4ماده 

ك هفته قبل از تشكیل جلسه براي اعضا یتوسط دبیر حداقل  ، دائمي

 ارسال خواهد شد.
 

پس از تصویب در هیات امنا و تایید   «2ـ1» عضاي بنداحكام ا - 5ماده 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم معاون وزیر و رئیس مرکز 

لوم، تحقیقات و فناوری هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت ع

 چهار سال صادر مي شود.برای مدت 
 

 در جلسه مورختبصره « 1»ماده و  «6»در  دستورالعملاین  - 6ماده 

به  ........................ی هيات امنا.................... 

 تصویب رسید.


