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، عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهجامع مدیریت  نامه آیین
 10/12/89مورخ  684مصوب جلسه  فناوريپژوهشی و 

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
  مقدمه

هـا و   تحـریم  رغـم  علـی در سـه دهـه اخیـر     کشـور  عـالی  آموزشتوسعه و ارتقاي نظام 
هاي گسترده در سایه الطاف بیکران الهی و هدایت داهیانه رهبر کبیر انقـالب   محدودیت

اسالمی و مقام معظم رهبري با طراحی نظام مدیریتی متکی بر توان علمی داخل کشـور  
گیـر و در خـور سـتایش و مباهـاتی را بـراي       ي چشـم دستآوردهادر حوزه منابع و متون 

ایرانـی نیـاز بـه عبـور از دوره      -اما تحقق تمدن باشکوه اسالمی. ستکشور فراهم نموده ا
تثبیت مدیریت و ورود به عرصـه رشـد جهـش سـریع علمـی بـراي گـذر از تغییـرات و         

ایـن  . نمایـد  میرا طلب  الملل بینتحوالت سریع جهانی و کسب جایگاه شایسته در نظام 
اسب با وضعیت کنونی میسر خواهد با تغییر ایجاد ساختار مدیریتی جامع و متنصرفاً  امر

مـدیریت   نامـه  آیـین آمده در  عمل به در این راستا و با عنایت به اصالحات متعدد. گردید
انقـالب   عـالی  شـوراي  11/4/1370مصـوب جلسـه    عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاه

، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه سال و افزایش تعداد  19فرهنگی در طول مدت 
درمـان و  ، و بهداشـت  فنـاوري تحقیقـات و  ، وابسته به وزارتـین علـوم   فناوريی و پژوهش

و پژوهشـی وابســته بـه ســایر    عـالی  آمــوزشو مؤسسـات   هـا  دانشــگاه، آمـوزش پزشـکی  
انسـجام   منظـور  بـه ، انتفاعی غیر -دولتی غیر عالی آموزشي اجرایی و مؤسسات ها دستگاه
تشـکیالت   درخصـوص  ي امنـا هـا  هیـأت مدیریت مطـابق بـا مصـوبات     نامه آیینساختار 
ي ناشـی از  ها ظرفیتو استفاده از  فناوريپژوهشی و ، عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

و وزارت  فنـاوري تحقیقـات و  ، وظـایف و تشـکیالت وزارت علـوم   ، اجراي قـانون اهـداف  
انقالب فرهنگی و شوراي  عالی شورايمصوبات متعدد ، درمان و آموزش پزشکی، بهداشت



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   126

 

درمـان و  ، و بهداشـت  فنـاوري تحقیقات و ، هر یک از وزارتین علوم عالی آموزشگسترش 
تعامـل  ، پیوسـتگی مـدیریتی  ، با هـدف بالنـدگی  ، تا کنون 1370اموزش پزشکی از سال 

یی مناسـب در برابـر مراجـع    گـو  پاسـخ سازنده ارکـان مختلـف دانشـگاهی بـا یکـدیگر و      
ــا بــاز هــم، صــالح ذي تعیــین ســطوح مــدیریتی و ، اختیــاراتتــدوین وظــایف و  زمــان ب

پژوهشی ، عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهانتصاب مدیران در کلیه   سازي نحوه همسان
درمـان آمـوزش   ، وزارت بهداشـت ، فنـاوري تحقیقـات و  ، وابسته به وزارت علوم فناوريو 

ي اجرایــی و همچنــین دانشــگاه آزاد اســالمی و مؤسســات هــا دســتگاهپزشــکی و ســایر 
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه جامع مـدیریت   نامه آیین«، انتفاعیغیر -دولتی غیر عالی زشآمو

  .مورد بازنگري و تدوین قرار گرفت» فناوري پژوهشی و، عالی آموزش
  تعاریف -1ماده 

، و وزارت بهداشـت  فنـاوري تحقیقـات و  ، وزارت علـوم ، منظـور از وزارتـین   :وزارتین
  .باشند میدرمان و آموزش پزشکی 

ــه ي مســتقل و مؤسســات هــا دانشــکده، هــا دانشــگاه، منظــور از مؤسســه: مؤسس
وابسـته بـه   ، فنـاوري تحقیقات و ، وابسته به وزارت علوم فناوريپژوهشی و ، عالی آموزش

ي اجرایی و همچنـین  ها دستگاهوابسته به سایر ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  .باشد میانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی  غیر -دولتی غیر عالی آموزشمؤسسات 
  ارکان مؤسسه -2ماده 

  :از  ارکان مؤسسه عبارتند
  ؛هیأت امنا -1
  رییس مؤسسه؛ -2
  رییسه؛ هیأت -3
  .شوراي مؤسسه -4

  هیأت امنا -3ماده 
کـه وظـایف و اختیـارات آن در قـانون      باشـد  مـی رکن مؤسسـه   ترین عالی هیأت امنا

مصوب جلسـات  ( و پژوهشی عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهي امناي ها هیأتتشکیل 
و همچنــین ) انقــالب فرهنگــی عــالی شــوراي 23/12/67و  9/12/67مــورخ  183و  181
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 و تحقیقـاتی  عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهقانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی 
  .تعیین شده است) مجلس شوراي اسالمی 18/10/69مصوب مورخ (

  رییس مؤسسه -4ماده 
  جایگاه )الف

دومـین   هیـأت امنـا  که بعـد از   باشد میرییس مؤسسه باالترین مقام اجرایی مؤسسه 
مسـؤول  ، امور مؤسسه در حدود مقررات مصـوب   رکن مؤسسه خواهد بود و در قبال کلیه
  .خواهد بود صالح ذيو نماینده حقوقی مؤسسه در نزد مراجع 

  نحوه انتصاب )ب
 عـالی  شـوراي بـه  ، رییس هر مؤسسه بر حسب مورد از جانب وزیر هر یک از وزارتـین 

وي با حکـم وزیـر بـه مـدت     ، شورا تأییددر صورت . انقالب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد
نحـوه انتصـاب ریـیس دانشـگاه آزاد     . چهار سال به انجام وظایف خـود خواهـد پرداخـت   

انقـالب فرهنگـی    عـالی  شـوراي مصـوب  ، دانشگاه مذکور هاساسناماسالمی براساس مفاد 
  .گردد میتعیین 

، شوند میانتخاب مجدد افرادي که با انجام تشریفات در این ماده منصوب  -1تبصره 
انتخـاب مجـدد   ، در مـوارد اسـتثنا  . باشد میصورت متوالی تنها براي یک دوره بالمانع  به

 پـذیر  امکـان انقـالب فرهنگـی    عـالی  شورايو اخذ مجوز از  تأییدبراي دوره بعدي پس از 
  .باشد می

حکم رییس پیشنهادي مؤسسـه   تأییدتا  دتوان میوزیر هر یک از وزارتین  -2تبصره 
سرپرسـت   عنـوان  بهوي را حداکثر به مدت شش ماه ، انقالب فرهنگی عالی شورايتوسط 

  .مؤسسه منصوب نماید
ریـیس  ، ي اجرایـی هـا  دسـتگاه وابسته به سایر  عالی آموزشدر مؤسسات  -3تبصره 

 هیـأت امنـا  و حکـم ریـیس    ربـط  ذيوزیـر   تأییـد ، هیأت امنامؤسسه به پیشنهاد رییس 
  .گردد میمنصوب 

براسـاس مفـاد   ، رؤساي مراکز و واحدهاي وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی -4تبصره 
  .گردند میانقالب فرهنگی منصوب  عالی شورايمصوب ، آن دانشگاه اساسنامه

 براساس رییس مؤسسه، انتفاعی غیر -دولتی غیر عالی آموزشدر مؤسسات  -5تبصره 
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هریـک از وزارتـین    عالی آموزشمصوب شوراي گسترش ، مؤسسات مذکور اساسنامهمفاد 
  .گردد میمنصوب  صالح ذيو یا سایر مراجع 

  شرایط عمومی رییس مؤسسه )ج
منـدرج در مـاه     مربوط به رؤساي مؤسسات به استثناي مؤسسـات شرایط عمومی  -1

ذیـل   شـرح  بـه  فنـاوري تحقیقـات و  ، وظایف و تشـکیالت وزارت علـوم  ، قانون اهداف 12
  :باشد می

  )الف
التزام عملی به والیت مطلقه فقیه و نظام مقدس ، قانون اساسیاعتقاد به اسالم و  -1

  جمهوري اسالمی ایران؛
  عامل بودن به واجبات و پرهیز جستن از محرمات؛ -2
  دارا بودن تقواي دینی و التزام عملی به احکام اسالم؛ -3
برخوردار بودن از حسن شهرت اخالقی و وجاهت علمی و آشنا بودن به اداره امور  -4

  مؤسسه؛
  .قانونی عدم وابستگی به احزاب و گروهاي غیر -5
  ندهاي ذیلدر ب مندرج احراز سایر شرایط )ب
اصـل والیـت فقیـه و    ، به نظام مقدس جمهوري اسـالمی ایـران   بندي پايتقید و  -1
  ي دینی و اخالقی؛ها ارزش
  ؛تأهلدارا بودن شرط  -2
  .سال در زمان انتصاب 65سال و حداکثر  30داشتن حداقل سن  -3
  شرایط اختصاصی رییس مؤسسه )د
  علمی رسمی با مرتبه علمی حداقل استادیار؛ هیأتعضو  -1
، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه سال سابقه خـدمت در   5داشتن حداقل  -2

  علمی؛ هیأتدر وضعیت  فناوريپژوهشی و 
  .و پژوهشی عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهسابقه اجرایی در  2داشتن حداقل  -3

شـرایط  » 3 -ب«دربنـد   منـدرج  شـرایط نداشـتن  ، در شرایط اسـتثنایی  -1تبصره 
وزیـر هریـک از وزارتـین و ریـیس      تأییـد شرایط اختصاصی منوط به » 2«عمومی یا بند 

  .باشد میحسب مورد ) 4بند ماده  4با رعایت مفاد تبصره ( دانشگاه آزاد اسالمی
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رده ( داشتن مرتبه علمی حداقل دانشیاري براي رؤساي مؤسسات بـزرگ  -2تبصره 
تثنایی انتخاب رییس مؤسسات بزرگ از میـان اعضـاي   ساست و در شرایط ا الزامی) یک

سـوم   سال سابقه خدمت و کسب حـداقل دو  5علمی با مرتبه استادیاري با حداقل  هیأت
  .باشد میانقالب فرهنگی مجاز  عالی شورايآراي موافق 

  وظایف و اختیارات رییس مؤسسه )ه
وظـایف و تشـکیالت   ، ه قـانون اهـداف  یت و وظایف محوله مسـتند بـ  مأموردر اجراي 

  :باشد میذیل  شرح بهوظایف و اختیارات رییس مؤسسه ، هریک از وزارتین
در حدود  هیأت امنامسؤولیت در قبال کلیه امور مؤسسه و حسن اجراي مصوبات  -1

هاي صـادر شـده از سـوي وزارت و ابـالغ آن بـه       و بخشنامه ها نامه آیینمقررات مصوب و 
  ؛صالح ذيحسب مورد و نمایندگی حقوقی مؤسسه نزد مراجع  ربط ذيواحدهاي 

براي طـرح   ها مشی خطاهداف و ، ها سیاست، ي راهبرديها برنامهتهیه و پیشنهاد  -2
  ؛هیأت امنادر 

هیـأت  ي راهبـردي مصـوب   هـا  برنامـه اجرایی مؤسسه براسـاس   مشی خطتعیین  -3
، پژوهشـی ، آموزشـی ، تربیتـی ، فرهنگی يها فعالیتو هدایت  ریزي برنامه، ربط ذيي امنا

خدماتی و توسعه مدیریت و منابع مؤسسـه در چـارچوب   ، بهداشتی و درمانی، دانشجویی
  ي راهبردي تعیین شده؛ها برنامه
، آموزشی پژوهشـی ، فرهنگی، نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجراي امور تربیتی -4

ترفیـع و  ، اخـراج ، یـت مأمور، انتصاب، استخدام، خدماتی، بهداشتی و درمانی، دانشجویی
، یتمأمور، انتصاب، جذب، استخدام، توسعه مدیریت و منابع، علمی هیأتارتقاي اعضاي 

ی مؤسسـه و همــاهنگی  المللـ  بــینارتقـا و اخـراج کارکنـان و کلیــه ارتباطـات داخلـی و      
اشـکاالت و تخلفـات    گیـري  پـی و  صـالح  ذيیی بـه مراجـع   گو پاسخواحدهاي مختلف و 

  ؛صالح ذيبه مقامات آنها  الی و ارجاعاحتم
اداري ، اجرایـی ، اعم از قضـایی ( استیفاي منافع و حقوق مؤسسه در مراجع قانونی -5

  به نمایندگی از مؤسسه؛) ...و 
نمـودار  ، اسـتخدامی و تشـکیالتی  ، اداري، معـامالتی  -ي مـالی هـا  نامـه  آیینتهیه  -6

در چـارچوب ضـوابط و   آنهـا   اصـالح سازمانی و تشکیالت مؤسسـه و همچنـین تغییـر و    
  براي طی مراحل قانونی؛ هیأت امنامقررات وزارتین و پیشنهاد به 
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مـالی و معـامالتی و    نامـه  آیینتهیه بودجه تفصیلی ساالنه مؤسسه با رعایت مفاد  -7
  و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تخصیصی به مؤسسه؛ هیأت امناارایه به 

اداري و مکاتبـات مؤسسـه در   ، اسـناد مـالی  ، آور اسـناد تعهـد  ، ادهـا امضـاي قرارد  -8
ي هـا  نامـه  آیـین ، چارچوب ضوابط و مقررات مصوب ومسؤولیت امور مؤسسه طبق قوانین

در قبـال   هیـأت امنـا  یی به گو پاسخ، اداري و مقررات و مصوبات ابالغی، مالی و معامالتی
و رفع مشکالت و مسایل مطروحه در گزارش حسابرسی و  گیري پی، گزارشات حسابرسی

  ؛هیأت امناارایه اقدامات انجام شده به 
مــالی و ، اجرایــی، فرهنگــی، پژوهشــی، ارایــه گــزارش عملگــرد ســاالنه آموزشــی -9

  و وزارت متبوع؛ هیأت امنامحاسباتی ساالنه مؤسسه به 
رؤسـاي  ، مؤسسـه اعضاي حقیقـی شـوراهاي   ، رییسه هیأتنصب و عزل اعضاي  -10

ي هـا  گروهمؤسسات و واحدهاي وابسته و مدیران ، ها آموزشکده، ها پژوهشکده، ها دانشکده
  آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادي مؤسسه؛

، درمـان و آمـوزش پزشـکی   ، در مؤسسات وابسته بـه وزارت بهداشـت   صرفاً -تبصره
را  ها شهرستاناختیار انتصاب و عزل مدیران واحدهاي مستقر در  دتوان میرییس مؤسسه 

  .تفویض نماید ربط ذيبه باالترین مقام اجرایی مربوط در شهرستان 
انحـالل و ادغـام واحـدها بـا همـاهنگی شـوراي       ، توسعه، تأسیسارایه پیشنهاد  -11

  ؛ربط ذيي هیأت امنامؤسسه به 
سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلـی  ي علمی با ها همکاريارایه پیشنهاد  -12

  و خارجی به شوراي مؤسسه برابر ضوابط و مقررات مربوطه؛
هـاي   ایجاد شوراي مشورتی متشکل از پنج نفر از اساتید شاخص و برجسته در حوزه - 13

  فرهنگی و اجرایی ترجیحاً با مرتبه علمی باالتر از استادیار؛، پژوهشی، مختلف آموزشی
در ) کارمنـدان  -دانشـجویان  -علمـی  هیـأت ( امور انضـباطی مؤسسـه  نظارت بر  -14

  .چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
  معاونان مؤسسه -5ماده 

  جایگاه )الف
شـامل عنـاوین    دتوان میکه  باشند میدومین سطح مدیریتی مؤسسه معاونان مؤسسه 

  :ذیل باشد
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  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی؛ -1
  معاون دانشجویی؛ -2
  معاون فرهنگی و اجتماعی؛ -3
  ؛فناوريمعاون پژوهشی و  -4
  معاون توسعه مدیریت و منابع یا عناوین مشابه؛ -5
  معاون بهداشتی؛ -6
  .معاون درمان و دارو -7

ي امنـاي  هـا  هیـأت در مؤسسات براساس تشکیالت مصوب  ها معاونتتعداد  -تبصره
  .گردد میحداکثر تا سقف مصوب قانونی تعیین  ربط ذي

  نحوه انتصاب معاونین و سایر مدیران مؤسسه )ب
معاونان و سایر مدیران مؤسسه با احراز شرایط اختصاصـی و عمـومی توسـط ریـیس     

همچنـین تغییـر و یـا عـزل آنـان نیـز از وظـایف و        . گردند میمؤسسه انتخاب و منصوب 
  .باشد میاختیارات رییس مؤسسه 

  شرایط عمومی معاونین و سایر مدیران مؤسسه )ج
معاونـان و مـدیران   ، رؤسـا ، مـدیران ، معـاونین ( شرایط عمومی کلیه مدیران مؤسسـه 

ي آموزشی و پژوهشی و مـدیران  ها گروهمدیران ، ها و آموزشکده ها پژوهشکده، ها دانشکده
  :باشد میذیل  شرح به) سایر واحدهاي دانشگاهی

فقیه و نظام مقدس التزام عملی به والیت مطلقه ، قانون اساسیاعتقاد به اسالم و  -1
  جمهوري اسالمی ایران؛

  عامل بودن به واجبات و پرهیز جستن از محرمات؛ -2
  دارا بودن تقواي دینی و التزام عملی به احکام دینی؛ -3
برخوردار بودن از حسن شهرت اخالقی و وجاهت علمی و آشنا بودن به اداره امور  -4
  ه؛مؤسس
  .قانونی یري غها گروهعدم وابستگی به احزاب و  -5
  شرایط اختصاصی معاونین مؤسسه )د
  علمی رسمی با مرتبه علمی حداقل استادیار؛ هیأتعضو  -1
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، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه سال سابقه خـدمت در   5داشتن حداقل  -2
  علمی؛ هیأتبا مدرك دکترا در وضعیت  فناوريپژوهشی و 

  .ی در زمینه مورد نظرعمل بهدارا بودن مدرك تحصیلی تخصصی و یا تجر -3
براسـاس  ( احـراز رتبـه اول تـا پـنجم    ، عالوه بر شـرایط اختصاصـی فـوق    -1تبصره 

علمـی   هیـأت مرتبـه اعضـاي    يارتقـا  نامه آیینامتیازات کسب شده از موضوع ماده یک 
بـراي  ، علمـی مؤسسـه   هیـأت در میان اعضاي ) اجتماعی -تربیتی -ي فرهنگیها فعالیت

  .الزامی است معاون فرهنگی و اجتماعی
با موافقت وزراي هریـک از وزارتـین داشـتن مرتبـه     ، در شرایط استثنایی -2تبصره 

ارشد مرتبط براي معاونت توسعه مدیریت و منـابع و    مربی با مدرك تحصیلی کارشناسی
  .معاونت بهداشتی کافی است

بـا  ، کمتر از سطح دانشگاه و شرایط استثنایی عالی آموزشدر مورد مراکز  -3تبصره 
 -دولتـی  غیـر  عـالی  آمـوزش وزراي هـر یـک از وزارتـین و همچنـین در مؤسسـات       تأیید
  .انتفاعی داشتن مرتبه مربی براي معاونان کافی است غیر

ریـیس   تأییـد بـا  ، در مورد دانشگاه آزاد اسـالمی و در شـرایط اسـتثنایی    -4تبصره 
ن مرتبه مربی یـا مـدرك   دانشگاه آزاد اسالمی براي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی داشت

  .کافی است ها معاونتمرتبط براي  کارشناسی ارشد
  وظایف معاونان مؤسسه )ه

  وظایف عمومی )الف
ي ابالغـی از سـوي ریـیس مؤسسـه بـه      ها نامه آیینمقررات و ، ابالغ کلیه مصوبات -1

  و نظارت بر حسن اجراي آن؛ گیري پیو  ربط ذيواحدهاي 
و دستور جلسات مـرتبط بـا وظـایف معاونـت      ها دستورالعملو  ها نامه آیینتدوین  -2

  براي تصویب؛ صالح ذيجهت پیشنهاد به مراجع 
وظـایف مربوطـه بـه     درخصوص ي توجیهی الزم به رییس مؤسسهها گزارشارایه  -3

  واحدهاي تحت نظر؛
ي مدیریتی در حوزه معاونـت بـه   ها سمت پیشنهاد افراد واجد شرایط براي تصدي -4

  مؤسسه؛ریاست 
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  ؛آنها حصول اطمینان از حسن اجراي وظایف منظور بهنظارت بر واحدهاي وابسته  -5
مطابق بـا   ربط ذيو پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت  ها فعالیتتنظیم ، ریزي برنامه -6

  ي مؤسسه؛ها اولویت
  ي مؤسسه؛ها برنامهجهت حسن اجراي  ها معاونتهمکاري با سایر  -7
  .انجام سایر امور محوله از سوي رییس مؤسسه -8

  وظایف اختصاصی )ب
  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی -1
مقـررات و فرآینـدهاي آمـوزش و    ، ها سیاستاداره و نظارت بر حسن اجراي کلیه  -1

ي اجرایـی  هـا  نامه آیینمقررات و ، مصوبات، منطبق بر قوانین، تحصیالت تکمیلی مؤسسه
  ي تحصیالت تکمیلی؛ها دورهگسترش  مربوط با رویکرد

و  ربـط  ذيامور آموزشی و تحصیالت تکمیلی بـا همکـاري واحـدهاي     ریزي برنامه -2
ي آموزشی ها فعالیتو  ها برنامهنظارت بر حسن اجراي وظایف واحدهاي وابسته و اجراي 

  رییسه؛ هیأتهر دانشکده و ارزیابی آن و ارایه گزارش الزم به 
علمـی و مـدیران    هیـأت پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشـجویان و اعضـاي    -3

و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعالم نتیجه  سال نیمآموزشی واحدهاي مختلف در هر 
  علمی؛ هیأتارزیابی به اعضاي 

  آموزشی و ضمن خدمت؛ مدت کوتاهي ها دورهاجراي  -4
 -خصـیص اعتبـار الزم جهـت تعامـل علمـی     امکانات و ت تأمینجهت  ریزي برنامه -5

 علـوم انسـانی  آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینـی و  
  اسالمی؛

نقشـه جـامع علمـی و    ، انـداز  آموزشی مؤسسه در راستاي سند چشـم  ریزي برنامه -6
  آمایش سرزمین؛

  ؛افزایی دانشي توانمندسازي و ها دورهاهتمام به برگزاري  -7
 هیـأت کارآمدي اعضـاي  ، رسانیروز  به منظور به ها سرفصلارزیابی و بازنگري محتواي  - 8

  مداري و ارایه پیشنهاد الزم به وزارتین حسب مورد؛ غنابخشی و ارزش، علمی مؤسسه
تخصصی دانشـجویان جهـت ورود بـه     -ي علمیها مهارتبراي ارتقاي  ریزي برنامه -9

  جامعه؛
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نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمـی کشـور در مؤسسـه بـا      -10
  هماهنگی وزارت متبوع؛

نسـبت بـه تعیـین سـایر      دتوان میموزش پزشکی آدرمان و ، وزارت بهداشت -تبصره
  .مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید، وظایف مرتبط با معاونت مذکور

  معاون دانشجویی -2
، اداره و نظارت بر حسن اجراي کلیه امور دانشجویی مؤسسه مطـابق بـا مصـوبات    -1

  ي مربوطه؛ها نامه آیینمقررات و 
ي هـا  زمینـه و مـدیریت فرآینـد مشـاوره امـور دانشـجویی مؤسسـه در        اندازي راه -2

  سالمت؛، رفاهی، تحصیلی
ي هـا  برنامـه و  ي مربوط به تسهیالت قابل ارایه به دانشجویانها فعالیتنظارت بر  -3

  رفاهی آنان؛
بهداشـتی و سـالمت   ، رفـاهی ، جهت مدیریت و ارتقـاي امـور صـنفی    ریزي برنامه -4

  دانشجویان مؤسسه؛
بهداشتی و سالمت مؤسسه و ارایه گزارش ، رفاهی، رصد و ارزیابی وضعیت صنفی -5

  به رییس مؤسسه؛
ارتقـاي وضـعیت   همراهی و همدلی دانشجویان براي ، ي جهت مشارکتساز زمینه -6

  .مؤسسه
 معاون فرهنگی و اجتماعی -3
، راهبري و نظارت بر حسن اجراي کلیه امور فرهنگی مؤسسه در سطوح اسـتادان  -1

ي مربوط و با همکـاري و  ها نامه آیینمقررات و ، مطابق با مصوبات، دانشجویان و کارکنان
  ؛ربط ذيهماهنگی سایر نهادهاي 

انقـالب فرهنگـی و سـتادهاي     عالی شورايي راهبردي ها سیاستتطبیق و اجراي  -2
در حـوزه مسـایل فرهنگـی و     هـا  دسـتگاه تعمیق و گسترش فرهنگ و مبـانی اسـالم در   

  اجتماعی؛
اجتمـاعی و سیاسـی مؤسسـه و همچنـین     ، تربیتـی ، رصد وضعیت کلی فرهنگی -3

 رمنظـو  بـه ي الزم بـا همکـاري معاونـت پژوهشـی مؤسسـه      هـا  پژوهشانجام مطالعات و 
ي هـا  ارزشي فرهنگی جهـت گسـترش و تعمیـق    ها فعالیت يگذار سیاستو  ریزي برنامه
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انقالبی در همه سطوح مؤسسه و ارایـه گـزارش بـه شـوراي فرهنگـی و       -ایرانی -اسالمی
  اجتماعی مؤسسه؛

، مؤسسـات و نهادهـاي فکـري   ، ایجاد ارتباط و همکاري هر چه بیشـتر بـا مراکـز    -4
  فرهنگی و انقالبی؛

سیاسـی و اخالقـی از طریـق    ، ي فرهنگـی هـا  آموزشتوسعه  منظور به ریزي برنامه -5
فکري و سیاسـی دانشـگاهی   ، ي آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگیها کالسبرگزاري 

  ؛آنها با استفاده بهینه از توان موجود نهادهاي اسالمی و انقالبی و نظارت بر
هاي مختلـف   حضور در صحنه منظور بهفراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر مؤسسه  -6
  سیاسی و فرهنگی جامعه؛، علمی
آزاد اندیشـی و گسـترش زمینـه    ، منـد  نقد روش، اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو -7

  فرهنگی و سیاسی؛، علمی اننظر صاحبارتباط دانشگاهیان با 
مدیریت محتوایی شوراي فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب  -8
  ه؛لوظایف محو گیري پیي الزم و ها برنامهپیشنهاد ، ها طرح
به واحدهاي مـرتبط   رسانی اطالعو  ها نامه آیینمقررات و ، ابالغ مصوبات گیري پی -9

و ارایـه  آنها  با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجراي، در داخل یا خارج مؤسسه
  .مؤسسهگزارش ارزیابی به شوراي فرهنگی و اجتماعی 

کلیـه وظـایف و اختیـارات    ، در مؤسسات فاقد معاونت فرهنگی و اجتمـاعی  -تبصره
  .پذیرد میمعاونت مذکور در حوزه معاونت دانشجویی انجام 

  فناوريمعاون پژوهشی و  -4
و  هـا  کتابخانـه ، فنـاوري اداره و نظارت بر حسـن اجـراي کلیـه امـور پژوهشـی و       -1
  ي مربوطه؛ها نامه آیینمقررات و ، با مصوباتمطابق ، ي اطالعاتی مؤسسهها بانک
ي علمـی و  ها همکاريارتقا و افزایش سطح  منظور به يگذار سیاستو  ریزي برنامه -2
  ی؛الملل بین

  ي کاربردي و مورد نیاز کشور؛ها پژوهشبه نوآوري در حوزه نظري و  بخشی اولویت - 3
ي هـا  پـژوهش ي پژوهشـی مصـوب بـا اولویـت     هـا  طـرح تقویت و هـدایت  ، توسعه -4

ي توسـعه کشـور و نقشـه جـامع     ها برنامه، انداز مند و مبتنی بر سند چشم کاربردي هدف
  علمی کشور؛
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تقـویم تعیـین شـده در     براساس کنترل و نظارت بر فرآیندهاي پژوهشی مؤسسه -5
  ي مصوب پژوهشی و تحقیقاتی؛ها پروژهنامه  طرح
ي پژوهشــی و ارزیــابی عملکــرد هــا فعالیــتمطالعــات الزم در زمینــه ارزشــیابی  -6

  پژوهشی ساالنه مؤسسه جهت ارایه به رییس مؤسسه؛
همکـاري در امـور    منظـور  بـه ایجاد ارتباط الزم بـا مؤسسـات داخلـی و خـارجی      -7

  پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛
و برگـزاري سـمینارها و    فرهنگـی و اجتمـاعی  ، همکاري در ارایه خـدمات علمـی   -8

دادهاي تحقیقاتی و خدماتی بـین مؤسسـه و    ي علمی و اجراي کلیه امور قرارها کنفرانس
  سایر مؤسسات؛

  دانشگاهی؛غیر پژوهشی براي مؤسسات مدت کوتاهي ها دورههمکاري در اجراي  -9
ي مطالعاتی داخـل و  ها فرصتعلمی از  هیأتجهت استفاده اعضاي  ریزي برنامه -10

  برابر ضوابط مصوب؛) اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوي و دانشگاهی( خارج از کشور
ي پژوهشـی در  هـا  اولویـت تهیه برنامه پژوهشی مؤسسه و ارایه اهداف و تعیـین   -11
کـارآفرینی و  ، ي میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشـکیل مراکـز رشـد   ها برنامهقالب 
  ر شوراي تخصصی پژوهشی مؤسسه؛براي طرح د، فناوريهاي علم و  پارك

ي رشـد و توسـعه   هـا  برنامـه ي مؤسسه در چـارچوب  ها فعالیتبررسی و ارزیابی  -12
  رییسه؛ هیأتبراي طرح در  عالی آموزشکشور در بخش 

ــف موضــوعات و   -13 ــهشناســایی و تعری ــا برنام پژوهشــی مشــترك و  -ي علمــیه
پژوهشـی   -امکانات و تخصیص اعتبار الزم جهت تعامـل علمـی   تأمینجهت  ریزي برنامه

اسـالمی   علـوم انسـانی  حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینـی و  
  .مناسب با حوزه تخصصی مؤسسه

  معاون توسعه مدیریت و منابع -5
بق مطـا ، مالی و عمرانـی مؤسسـه  ، اداره و نظارت بر حسن اجراي کلیه امور اداري -1

  ي مربوط؛ها نامه آیینمقررات و ، با مصوبات
رسیدگی به اهدف اجرایی مؤسسه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارهـا و   -2
ایجـاد همـاهنگی بـین     منظـور  بـه ي کـاري مـورد عمـل در واحـدهاي مختلـف      ها روش

  ي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرایی مؤسسه؛ها فعالیت
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بودجـه تفصـیلی    براساس نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهاي مختلف -3
و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل مؤسسه و ارایه گزارش جهـت   هیأت امنامصوب 

  ؛ربط ذيي هیأت امناطرح در 
تعیــین وضــعیت موجــود مؤسســه از طریــق شناســایی نقــاط قــوت و تنگناهــا و   -4

ت پیش رو جهت تعیین راهبردهاي پیشـنهادي در راسـتاي   تهدیدا، ها فرصتمشکالت و 
  ارتقا به وضعیت مطلوب؛

وظـایف مربـوط بـه     درخصـوص  ي توجیهی الزم به رییس مؤسسهها گزارشارایه  -5
  واحدهاي تحت نظر؛

 ریـزي  برنامهو تکمیل اطالعات مورد نیاز براساس طرح جامع مؤسسه و  آوري جمع -6
ي هـا  طـرح ي الزم در جهـت اجـراي   هـا  فعالیـت و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیـه  

  ؛)...و امانی ، اعم از پیمانی( عمرانی مؤسسه
  ات موجود؛تأسیسها و  احیاء و نگهداري ساختمان منظور بهانجام تعمیرات اساسی  -7
سـازي سـامانه تعـامالت     بهینـه  منظـور  بهي اجرایی ها روشتشکیل کمیته تدوین  -8

  ي مؤسسه؛ها معاونتاداري بین واحدهاي تابعه با همکاري سایر 
تهیـه   منظـور  بهاستقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی  -9

 ي مختلف مؤسسه؛ها بخشگزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در 
اسـب بـراي نگهـداري ابنیـه و تجهیـزات مؤسسـه       ي اجرایـی من ها روشتدوین  -10

  .مؤسسهملّی  يها سرمایهحفظ و نگهداري از  منظور به
  معاون بهداشتی -6
مسـایل و  ، شناسـایی منـابع  ، شناخت خصوصیات جغرافیـایی و جمعیتـی اسـتان    -1

  ؛ها اولویتمشکالت بهداشتی مربوط به سالمت جامعه و تعیین 
و  هــا سیاسـت بــراي حـل مســایل و مشـکالت عمـده در چــارچوب     ریـزي  برنامـه  -2

  هاي اعالم شده کشوري با در نظر گرفتن شرایط خاص استان؛ استراتژي
حفـظ و ارتقـاي سـطح سـالمت      منظور بهي الزم ها آموزشبراي ارایه  ریزي برنامه -3

  جامعه بر مبناي نیازها؛
با همکاري معاونان بهداشتی ، یي توسعه امکانات بهداشتها برنامهتنظیم و تدوین  -4

  ؛ها شهرستان
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  ي استان؛ها برنامهو پیشنهاد منابع مورد نیاز و تنظیم بودجه عملیاتی براساس  بینی پیش - 5
ي مصوب و ابالغ شده به اسـتان در قالـب   ها برنامهي اجرایی ها زمینهفراهم کردن  -6
  شده؛ بندي زماني مشخص و ها طرح
عملیات اجرایـی و سـنجش   ) کنترل و نظارت( و پایش ها فعالیتنظارت بر اجراي  -7

  کیفیت خدمات و بازدیدهاي منظم از واحدهاي اجرایی؛
بـه  موقـع   بـه ها و اقـدام   ي علمی براي اطالع از وضعیت بیماريها شیوهاستفاده از  -8

  شده؛ بینی پیشها و حوادث  هنگام بروز اپیدمی
آب آشامیدنی سالم و کافی در روستاهایی که بـیش   تأمیني ها پروژهطراحی و اجراي  - 9

  هاي اساسی محیط در کلیه روستاها؛ ي بهسازيها پروژهخانوار جمعیت دارند و  150از 
  ي بهداشتی انجام یافته؛ها پروژهنظارت بر نگهداري  -10
هـاي بهداشـتی درمـانی اسـتان و      گسترش سیاست عدم تمرکز در توسعه شبکه -11
گردان شدن واحدهاي اجرایی و تفـویض اختیـار الزم بـه     ي الزم براي خودها زمینهایجاد 

  ؛ها شهرستانواحدهاي اجرایی 
ایجاد روابط و هماهنگی منطقـی میـان عملیـات مختلـف فنـی در مرکـز بهداشـت         - 12

  نظارت و ارزشیابی؛، اجرا، ریزي برنامهتحقق استراتژي ادغام خدمات در تمام مراحل  منظور به
 تـأمین بـراي  موقـع   بـه هاي  بینی پیشپشتیبانی تدارکاتی از واحدهاي اجرایی و  -13
  .مواد و داروهاي مورد نیاز، تجهیزات، وسایل
  معاون درمان و دارو -7
ي حوزه ستادي معاونت درمـان و  ها دستورالعملنظارت بر حسن اجراي ضوابط و  -1

  دارو در مؤسسات درمانی تابعه؛
هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سـرپایی   -2

  که موجب اختالل و یا کاهش در امر آموزش نگردد؛ اي گونه بهو بستري آنان 
در ، در مورد باال بردن سطح کارایی مؤسسات آموزشی و درمانی تابعه ریزي برنامه -3

تسریع در درمـان   منظور بهي خاص ها طرحجراي اداري و پیشنهاد و ا ساعات اداري و غیر
  بیماران بستري و سرپایی؛

 -پیونـد قرنیـه   -پیوند کلیه( ي فوق تخصصیها طرحتوسعه در اجراي  ریزي برنامه -4
  ؛)ي ستادي مرکزيها دستورالعملپیوند قلب در چارچوب ضوابط و 
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و مؤسسـات   هـا  بیمارسـتان نظارت بر امور مؤسسات درمانی تابعه مؤسسه اعـم از   -5
  توانبخشی و مراکز درمانی بخش خصوصی و خیریه؛

  ها؛ و درمانگاه ها بخشنظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد و  -6
  رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پاراکلینیکی مؤسسات درمانی تابعه؛ -7
نگهـداري مـواد   توزیـع و  ، مراکز تولید تأسیسرسیدگی و انجام ضوابط مربوط به  -8

متقاضـیان   درخواسـت  آرایشی و بهداشتی و نظارت بـر ارسـال مـدارك و   ، غذایی دارویی
  در حوزه ستادي وزارت؛ ربط ذيمراکز یادشده به واحدهاي  تأسیس

 هـا در سـطح اسـتان و بررسـی موجـودي دارو و      نظارت بر امور دارویی داروخانـه  -9
  نی؛دارو با توجه به نیاز واحدهاي درما درخواست

  .آور نظارت بر نحوه نگهداري داروهاي خاص و مواد اعتیاد -10
  آموزشکده/ پژوهشکده/ رییس دانشکده -6ماده 

  آموزشکده/ پژوهشکده/ شرایط اختصاصی رییس و معاونین دانشکده )الف
  علمی با مرتبه علمی حداقل استادیار؛ هیأتعضو  -1
، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه سال سابقه خـدمت در   5داشتن حداقل  -2

  با مدارك دکترا؛ فناوريپژوهشی و 
  .دارا بودن مدرك تحصیلی تخصصی و یا تجربه علمی در زمینه مورد نظر -3

  .ها کافی است داشتن مرتبه مربی براي ریاست آموزشکده، در شرایط استثنایی - تبصره
  آموزشکده/ پژوهشکده/ وظایف و اختیارات رییس دانشکده )ب
اسـاتید  ، ایجاد نظم و انضباط کاري و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان -1

  آموزشکده؛/ پژوهشکده/ و کارکنان در واحدهاي مختلف دانشکده
ي ابالغـی از سـوي ریـیس مؤسسـه بـه      ها نامه آیینمقررات و ، ابالغ کلیه مصوبات -2

  ؛ها گروهمدیران 
  ؛شود مییق رییس مؤسسه ابالغ نظارت بر حسن اجراي مصوباتی که از طر -3
/ اداري و مالی و فرهنگـی دانشـکده  ، ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی -4

  آموزشکده؛/ پژوهشکده
علمـی   هیأتپژوهشی و فرهنگی اعضاي ، نظارت بر حسن اجراي وظایف آموزشی -5



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   140

 

  آموزشکده؛/ پژوهشکده/ دانشکده
  آموزشکده؛/ کدهپژوهش/ پیشنهاد بودجه ساالنه دانشکده -6
  ارزیابی کار ساالنه دانشکده و گزارش آن به رییس مؤسسه؛ -7
  .و اظهار نظر درباره آنان ها گروهبررسی صالحیت معاونان  -8

  آموزشکده/ پژوهشکده/معاون دانشکده -7ماده 
  جایگاه )الف

بر حسب نیـاز یـک تـا سـه معـاون بـه        دتوان میآموزشکده / پژوهشکده/ هر دانشکده
  .رییسه مؤسسه داشته باشد هیأتتشخیص 

  آموزشکده/ پژوهشکده/ وظایف و اختیارات معاونان دانشکده )ب
آموزشکده حسـب  / پژوهشکده/ تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات رییس دانشکده

  .گردد میآموزشکده محول / پژوهشکده/ مورد به معاونان دانشکده
  ي آموزشی و پژوهشیها گروهمدیر  -8ماده 

  جایگاه )الف
علمی متخصـص   هیأتي آموزشی و پژوهشی واحدي است متشکل از اعضاي ها گروه

  .دایر است، آموزشکده/ پژوهشکده/ در یک رشته از شعب دانش بشري که در دانشکده
  نحوه انتصاب )ب

آموزشکده از میان اعضـاي گـروه   / پژوهشکده/ مدیر گروه به پیشنهاد رییس دانشکده
  .گردد میو حکم رییس مؤسسه براي مدت دو سال منصوب  تأییدبا 

، انتصـاب مجـدد بـراي تصـدي سـمت مـدیر گـروه       ، پس از مدت دو سـال  -تبصره
  .پذیرد میبراساس ارزیابی گزارش عملکرد دو ساالنه وي صورت 

  و اختیارات مدیر گروه وظایف )ج
 علمـی اعـم از آموزشـی    هیـأت ي اجرایی و تکالیف عمومی اعضـاي  ها برنامهابالغ  -1

راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایـت نظـم و انضـباط کـاري     ، پژوهشی ،)علمی -نظري(
  علمی گروه و نظارت بر حسن اجراي آن؛ هیأتاعضاي 

تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشـی و خـدماتی ارایـه شـده از طریـق       -2
آموزشکده با مشورت اعضاي گـروه  / پژوهشکده/ شوراي دانشکده مشی خطگروه براساس 
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با همکاري اعضاي گروه  سال نیمتحصیلی و تهیه جدول دروس هر  سال نیمقبل از شروع 
  آموزشکده؛/ پژوهشکده/ و تسلیم آن به رییس دانشکده

هـا و تغییـرات و    بـا توجـه بـه آخـرین پیشـرفت      هـا  برنامهتجدید نظر مستمر در  -3
  ؛ربط ذيبه مراجع  ها برنامهتحوالت علمی و تسلیم این 

پیشـنهادها و  ، مصـوبات ، تشکیل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش کار -4
آموزشکده براي هماهنگی اجرایی پژوهشکده یا ، نظریات جمعی گروه به رییس دانشکده

  یا طی مراحل قانونی براي اجرا؛
/ و مصـوبات ابالغـی از سـوي ریـیس دانشـکده      هـا  نامـه  آیـین ها و  ابالغ بخشنامه -5

  آموزشکده به اعضاي گروه؛/ پژوهشکده
  آموزشکده؛/ پژوهشکده/ پیشنهاد نیازهاي مالی به رییس دانشکده -6
نشـریات و  ، ها کتاب ،ی گروه و پیشنهاد تهیه لوازمانجام دادن کلیه مکاتبات رسم -7

  آموزشکده؛/ پژوهشکده/ سایر ملزمات مورد نیاز گروه به رییس دانشکده
ي دیگـر آمـاده   هـا  گـروه یا با همکـاري  رأساً  ي پژوهشی که گروهها طرحپیشنهاد  -8

ي آموزشکده براي تصـویب در شـورا  / پژوهشکده/ انجام دادن آن است به رییس دانشکده
  پژوهشی مؤسسه؛

/ پژوهشـکده / ساالنه اعضاي گروه و گـزارش آن بـه ریـیس دانشـکده     ارزیابی کار -9
  .آموزشکده
  ي آموزشی و پرورشیها گروهمعاون مدیر  -9ماده 

 /و حکـم ریــیس دانشــکده  تأییــدي آموزشــی و پژوهشـی بــا  هــا گـروه معـاون مــدیر  
و تمام یا قسمتی از وظـایف   گردد میآموزشکده براي مدت دو سال منصوب / پژوهشکده

  .گردد میو اختیارات مدیر گروه آموزشی یا پژوهشی حسب مورد به آنان محول 
، انتصاب مجدد براي تصدي سمت معاون مدیر گـروه ، پس از مدت دو سال -تبصره

  .پذیرد میبراساس ارزیابی گزارش عملکرد دو ساالنه وي صورت 
  رییسه هیأت -10ماده 

  رییسه هیأتتعریف  )الف
  .باشد میرییسه  هیأتدومین رکن اجرایی مؤسسه 
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  رییسه هیأتترکیب  )ب
  رییس مؤسسه؛ -1
  معاونان مؤسسه؛ -2
  .مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در مؤسسه -3
  رییسه هیأتوظایف و اختیارات  )ج
بر سند ي راهبردي مؤسسه مبتنی ها برنامهمشارکت و همکاري فعاالنه در تنظیم  -1
ي تقدیمی وزراي ها برنامهنقشه جامع علمی کشور و ، ي توسعه کشورها برنامه، انداز چشم

  ؛هیأت امناارایه و تصویب در  منظور بههر یک از وزارتین به مجلس شوراي اسالمی 
  ي راهبردي مؤسسه؛ها برنامهفراهم نمودن بسترهاي الزم جهت تحقق اهداف  -2
انقـالب   عـالی  شوراياجرایی نمودن مصوبات  منظور بهفراهم نمودن بستر مناسب  -3

تحقیقـات و  ، هاي ابالغی از سوي وزارت علوم و بخشنامه ها نامه آیین، هیأت امنا، فرهنگی
  ؛صالح ذيو سایر مراجع  فناوري

دستور جلسات و سایر ، ها نامه شیوه، ها دستورالعمل، تشکیالت، ها نامه آیینبررسی  -4
و یـا   هیـأت امنـا  طـرح در   منظور بهو شوراي مؤسسه  ها معاونتموارد ارایه شده از سوي 

  ؛صالح ذيسایر مراجع 
  از طریق رییس مؤسسه؛ هیأت امناپیشنهاد بودجه سالیانه مؤسسه به  -5
ي مردمـی و افـزایش   هـا  کمکتنوع بخشی به منابع مالی مؤسسه از طریق جذب  -6

فرهنگی و سـایر  ، فناوري، پژوهشی، ي اختصاصی از طریق ارایه خدمات آموزشیدرآمدها
  ؛صالح ذيو سایر مراجع  هیأت امنامنابع دیگر پس از اخذ مجوزهاي الزم از 

آموزشی و  مدت کوتاهي ها دورهي مطالعاتی و ها فرصتپیشنهاد توزیع و تخصیص  -7
از  گیـرد  مـی پژوهشی تعلق ، تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضاي آموزشی

  طریق رییسه مؤسسه به وزارت؛
، فرهنگـی ، ي تربیتیها فعالیت درخصوص بررسی و تصویب پیشنهادات ارایه شده -8

  ؛بدنی که براساس تقویم سالیانه مؤسسه ارایه گردیده است سیاسی و تربیت، اجتماعی
بـا همـاهنگی    ...و امنیتی ، سیاسی، فرهنگی، گزارشات تربیتی گیري پینظارت و  -9
  تا حصول نتیجه؛ ربط ذيي ها دستگاهدیگر 

رییسـه توسـط واحـدهاي تابعـه      هیأتبررسی و ارزیابی نحوه اجراي تصمیمات  -10
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  مؤسسه و نظارت بر عملکرد آنان؛
  هاي مختلف مؤسسه و بررسی گزارشات ادواري در شوراي مؤسسه؛ ارزیابی عملکرد حوزه - 11
  .هاي مختلف مؤسسه ایجاد هماهنگی الزم بین حوزه -12

  شوراي مؤسسه -11ماده 
  تعریف شوراي مؤسسه )الف

کـه بـه تنظـیم     باشـد  مـی  هیأت امنابعد از  گذار سیاستشوراي مؤسسه دومین رکن 
و  هیأت امناي کالن مصوب در ها سیاستي جاري مؤسسه براساس ها برنامهو  ها سیاست

  .پردازد می صالح ذيیا سایر مراجع 
  ترکیب شوراي مؤسسه )ب
  رییسه مؤسسه؛ هیأتاعضاي  -1
  ؛ها پژوهشکدهها و  و آموزشکده ها دانشکدهرؤساي  -2
تحصـیالت  آموزشی و ( علمی هر یک از شوراهاي تخصصی هیأتدونفر از اعضاي  -3

ــه انتخــاب شــوراي مربوطــه و داراي ) ...و دانشــجویی ، فنــاوريپژوهشــی و ، تکمیلــی ب
  و حکم رییس مؤسسه؛ تأییدبا  نامه آییندر این  مندرج ي عمومیها صالحیت

ــاي   -4 ــر از اعض ــأتدو نف ــیار و داراي     هی ــداقل دانش ــی ح ــه علم ــی در مرتب علم
  .با انتخاب و حکم رییس مؤسسه نامه آییندر این  عمومی مندرجي ها صالحیت

در مورد مسایل خـاص از ریـیس گـروه معـارف و      دتوان میرییس مؤسسه  -1تبصره 
  .شرکت در جلسات شورا دعوت نماید منظور بهسایر مدیران حسب مورد 

  .باشد میسال  2مدت عضویت اعضاي حقیقی شوراي مؤسسه به مدت  -2تبصره 
شـورا داراي نایـب ریـیس    . باشـد  میعهده رییس مؤسسه  ریاست شورا به -3تبصره 

  .گردد میکه از میان اعضاي شورا با انتخاب و حکم رییس مؤسسه منصوب  باشد می
  .پذیرد میمصوبات شورا و مکاتبات مربوط از طریق ریاست شورا انجام  -4تبصره 

  وظایف و اختیارات شوراي مؤسسه )ج
  ارزیابی کلی عملکرد مؤسسه؛ -1
پیشـنهادي  ، ي آنها برنامهي آموزشی جدید و ها رشتهو  ها دورهبررسی و تصویب  -2

  براي تصویب؛ صالح ذيارایه به مراجع  منظور بهو شوراهاي تخصصی مؤسسه  ها معاونت
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بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستاي همکـاري مؤسسـه بـا مؤسسـات      -3
  ولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه؛د دولتی و غیر

، هـا  و آموزشـکده  هـا  دانشـکده ي پذیرش دانشـجو توسـط   ها برنامه تأییدبررسی و  -4
ي هـا  برنامـه در  منـدرج  مبتنی بر بودجه و امکانات مؤسسه و در راستاي اجراي تکـالیف 

ي هریـک از وزارتـین   هـا  سیاسـت و ، انقالب فرهنگـی  عالی شورايمصوبات ، توسعه کشور
  ارسال به وزارت مربوط؛ منظور به

  ؛مدت کوتاهي پیشنهادي آموزشی و پژوهشی ها برنامهبررسی و تصویب  -5
مشـکالت   درخصـوص  ربط ذيبررسی گزارش تحلیلی ارایه شده توسط واحدهاي  -6

 منظور بهپشتیبانی و خدماتی ، فناوريپژوهشی و ، دانشجویی، آموزشی، فرهنگی، تربیتی
  ها؛ کارهاي سازنده و علمی جهت رفع کاستی ارایه راه

مؤسسـه و تعیـین   ) و تجهیـزات  نیـروي انسـانی  ( بررسی سـاالنه امکانـات علمـی    -7
  ؛آنها تأمینبندي نیازهاي علمی و اقدام براي  کمبودها و طبقه

ارجاع برخی از موضوعات مؤسسه براي بررسی و اظهار نظر بـه یکـی از شـوراهاي     -8
  تخصصی حسب مورد؛

  .ي آنها کمیتهي داخلی شورا و ها نامه آیینتدوین و تصویب  -9
  شوراهاي تخصصی مؤسسه -12ماده 

  تعریف شوراهاي تخصصی )الف
در کـه   باشـد  مـی بخشـی مؤسسـه    يگـذار  سیاسـت شوراهاي تخصصی اولین سـطح  

بـه  ، فنـاوري پژوهشی و ، دانشجویی، آموزشی و تحصیالت تکمیلی يها معاونتهاي  حوزه
و در معاونت فرهنگـی و اجتمـاعی بـه ریاسـت ریـیس مؤسسـه        ربط ذيریاست معاونان 

ي مختلـف مؤسسـه   ها بخشدر  ریزي برنامهو  يگذار سیاستو نسبت به  شود میتشکیل 
در بخش مربوط و ارایه به شوراي  ریزي برنامهایجاد هماهنگی در امور اجرایی و  منظور به

  .نماید میرییسه اقدام  هیأتمؤسسه و 
  وظایف و اختیارات شوراهاي تخصصی، اعضا )ب
  شوراي تخصصی آموزشی -1
  :ترکیب شوراي تخصصی آموزشی -1-1
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  ؛)رییس شورا( معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی مؤسسه -1
  مدیرکل امور خدمات آموزشی مؤسسه یا عناوین مشابه؛ -2
  مدیرکل امور شاهد و ایثارگر یا عناوین مشابه حسب نیاز؛ -3
  ها؛ و آموزشکده ها دانشکدهمعاونان آموزشی  -4
علمــی پیشــنهادي معــاون آموزشــی و  هیــأتنفــر از اعضــاي  4دو نفــر از میــان  -5

  .و حکم رییس مؤسسه تأییدتحصیالت تکمیلی با 
  :وظایف و اختیارات شوراي تخصصی آموزشی -1-2
همکاري با معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی مؤسسه براي ایجاد زمینه اجـراي   -1

  رییسه؛ هیأتمصوبات شوراي مؤسسه و تصمیمات 
ي مختلف آموزشـی و تحصـیالت تکمیلـی بـه شـوراي      ها برنامهتدوین و پیشنهاد  -2

  :مؤسسه از جمله
  صورت تفکیکی؛ ي مختلف آموزشی در مقطع کاردانی و کارشناسی بهها برنامه -
  ي درسی در چارچوب مصوبات؛ها برنامهتغییرات الزم در نحوه اجراي  -
  ؛آنها ي آموزشی و اظهار نظر در بارهها نامه آیین -
  و میان مدت؛ مدت کوتاهرسمی  ي مناسب آموزشی غیرها طرح -
  .ي کاردانی و کارشناسیها دورهبرآورد ظرفیت پذیرش دانشجوي جدید در  -
بررسی و اظهار نظر دربـاره مسـایلی کـه شـوراي مؤسسـه یـا معـاون آموزشـی و          -3

  ؛دهد میتحصیالت تکمیلی مؤسسه به شورا ارجاع 
ي هـا  دورهکیفیت آموزشـی مؤسسـه در مقـاطع و     درخصوص بررسی و اظهار نظر -4

علمی جهت ارایه به شوراي  هیأترشناسی و بررسی کیفیت آموزش اعضاي کاردانی و کا
  مؤسسه؛

ي جدید مؤسسه در مقـاطع کـاردانی و   ها دورهو  ها رشته تأسیسبررسی پیشنهاد  -5
  کارشناسی؛

علمی از لحـاظ   هیأتي ارایه شده از طرف اعضاي ها کتاب بررسی متون جزوات و -6
  تیجه به شوراي مؤسسه؛ي مصوب و ارایه نها سرفصلتطبیق با 

ي هـا  گـروه ي مورد نیاز بنـا بـه پیشـنهاد    ها رشتهبررسی دعوت از استادان خارجی در  - 7
  دانشکده براي ارایه و کسب مجوز از معاون آموزشی و سایر مراجع قانونی؛ تأییدآموزشی و 
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ي هـا  برنامـه مقـاطع و  ، هـا  رشـته و تحلیلی از وضعیت  اي دوره يها گزارشتدوین  -8
کارهاي عملی جهت بهبود وضـعیت موجـود    آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنهاد راه

  .و ارایه به شوراي مؤسسه
  شوراي تخصصی تحصیالت تکمیلی -2
  :ترکیب شوراي تخصصی تحصیالت تکمیلی -2-1
  ؛)رییس شورا( معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی مؤسسه -1
  مؤسسه؛ فناوريمعاون پژوهشی و  -2
  مدیرکل تحصیالت تکمیلی مؤسسه؛ -3
  مدیرکل خدمات آموزشی مؤسسه؛ -4
  ؛ها دانشکدهمدیران تحصیالت تکمیلی  -5
  :وظایف شوراي تخصصی تحصیالت تکمیلی -2-2
ي هـا  زمینـه همکاري با معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی مؤسسه جهت ایجاد  -1

ي هـا  برنامـه و  هـا  نامـه  آیـین رییسـه و   هیأتتصمیمات ، اجرایی مصوبات شوراي مؤسسه
  مصوب؛

  :ي مختلف آموزشی به شوراي مؤسسه از جملهها برنامهتدوین و پیشنهاد  -2
  و دکتري؛ کارشناسی ارشدي ها دورهي آموزشی ها برنامه -
ي درسـی در چـارچوب ضـوابط    هـا  برنامـه پیشنهاد تغییرات الزم در نحـوه اجـراي    -

  مصوب؛
  ؛آنها تکمیلی و اظهار نظر دربارهي تحصیالت ها نامه آیینبررسی  -
و میان مدت بـه شـوراي    مدت کوتاهرسمی  ي مناسب آموزشی غیرها طرحپیشنهاد  -

  مؤسسه؛
ي تحصیالت تکمیلی و ارایـه آن  ها دورهبرآورد ظرفیت پذیرش دانشجوي جدید در  -

  به شوراي مؤسسه؛
بررسی و اظهار نظر درباره مسایلی که توسط شوراي مؤسسه یا معاون آموزشـی و   -3

  ؛شود میتحصیالت تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع 
ي تحصیالت تکمیلی در مؤسسه و بررسی کیفیت ها دورهبررسی کیفیت آموزشی  -4

  سسه؛و ارایه گزارش آن به شوراي مؤ ها دورهعلمی فعال در این  هیأتآموزشی اعضاي 
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  ي تکمیلی جدید مؤسسه؛ها دورهو  ها رشته تأسیسبررسی پیشنهاد  -5
 درخصوص ها دانشکدهپژوهشی  -بررسی پیشنهادات ارایه شده از شوراي آموزشی -6

  تعداد پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت ارایه به شوراي مؤسسه؛
ي هـا  برنامـه مقـاطع و  ، هـا  رشـته و تحلیلی از وضعیت  اي دوره يها گزارشتدوین  -7

کارهاي علمی جهت بهبود وضـعیت موجـود    آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنهاد راه
  .و ارایه به شوراي مؤسسه

  شوراي تخصصی دانشجویی -3
  :ترکیب شوراي تخصصی دانشجویی -3-1
  ؛)رییس شورا( معاون دانشجویی -1
  مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در مؤسسه؛ -2
  مدیرکل امور دانشجویی؛ -3
  مدیرکل امور فرهنگی؛ -4
  رییس مرکز مشاوره دانشجویی؛ -5
  مدیرکل امور شاهد و ایثارگر مؤسسه؛ -6
پژوهشـی  ، یک نماینده از هریک شوراهاي تخصصی آموزشی و تحصیالت تکمیلی -7

  و فرهنگی مؤسسه؛ فناوريو 
یـک نفـر   ( شجویان مؤسسـه و حکم رییس مؤسسه از میان دان تأییددو دانشجو با  -8

  ؛)ي رسمی دانشجوییها تشکلبه پیشنهاد معاون دانشجویی و یک نفر به پیشنهاد 
  ي دانشجویی؛ها خوابگاهمسؤول امور  -9

  بدنی؛ مسؤول امور تربیت -10
  .مسؤول امور تغذیه دانشجویی -11

ذیـل   شـرح  بـه شرایط عضـویت دانشـجو در شـوراي تخصصـی دانشـجویی       -تبصره
  :باشد می

  بیش از نیمی از واحدها را گذرانده باشد؛ -1
  و یا باالتر باشد؛) 14( 3معدل کل او  -2
  حداقل یک نفر از آنان دانشجوي خوابگاهی باشد؛ -3
  .باشد نامه آییندر این  عمومی مندرجي ها صالحیتداراي  -4
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  :وظایف و اختیارات شوراي تخصصی دانشجویی -3-2
ي اجرایـی مصـوبات   هـا  زمینـه همکاري با معاون دانشجویی مؤسسه بـراي ایجـاد    -1

  رییسه؛ هیأتشوراي مؤسسه و تصمیمات 
ي مختلـف در راسـتاي برقـراري    ها برنامهمقررات و تنظیم ، ها نامه آیین، ها روشتدوین  - 2

جو تفـاهم و دوسـتی میـان دانشـجویان و بـاال بـردن روحیـه دانشـجویی و تلطیـف فضـاي           
  :پیشنهاد به شوراي مؤسسه از جمله منظور بهي امور دانشجویی ها زمینهدانشجویی در 

  ي ورزشی و فوق برنامه؛ها فعالیتدستورالعمل  -
  نشجویی؛دستورالعمل امور انضباطی و رفتاري دا -
  ي دانشجویی و مسایل انضباطی مربوط به آن؛ها خوابگاهدستورالعمل اداره  -
  .هاي دانشجویی دستورالعمل اداره امور غذاخوري -
به شـوراي   بررسی مسایلی که توسط شوراي مؤسسه یا معاون دانشجویی مؤسسه -3

  ؛آنها و اظهار نظر درباره شود میدانشجویی ارجاع 
، وام و کار دانشـجویی  -الحسنه قرض( ي رفاهیها فعالیت ریزي برنامههمکاري در  -4

  ؛)...و تعاونی مصرف و نقلیه 
و تحلیلی از وضعیت دانشجویان در موضوعات مختلف  اي دوره يها گزارشتدوین  -5

  .کارهاي عملی جهت بهبود وضعیت موجود و ارایه به شوراي مؤسسه و پیشنهاد راه
  و اجتماعیشوراي تخصصی فرهنگی  -4
  :ترکیب اعضاي شوراي تخصصی فرهنگی و اجتماعی -4-1
  رییس شورا؛ عنوان بهرییس مؤسسه  -1
  مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در مؤسسه؛ -2
  دبیر شورا؛ عنوان بهمعاون فرهنگی و اجتماعی  -3
  معاون دانشجویی؛ -4
  معاون آموزشی؛ -5
  ج اساتید؛یمسؤول بس -6
  مرکز هم اندیشی اساتید؛ دبیر -7
علمی از میان سه عضو حایز رتبه برتر فرهنگی به انتخاب ریـیس   هیأتیک عضو  -8

  مؤسسه؛
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ین تشـکل بـا   تـر  بـزرگ تشـخیص  ( ین تشکل اسالمی دانشجوییتر بزرگنماینده  -9
  ؛)است ها تشکلنظارت بر  هیأت

  ؛)براساس قانون بسیج دانشجویی( مسؤول بسیج دانشجویی -10
در جلسـه  رأي  با حق( مرتبط با موضوع جلسه نفع ذينماینده هر تشکل رسمی  -11
  ).مربوطه

در مراکزي که معاون دانشجویی و معاون فرهنگـی و اجتمـاعی یـک نفـر      -1تبصره 
مدیرکل فرهنگی یا رییس دفتر فرهنگ اسالمی به اعضاي شـوراي فرهنگـی و   ، باشد می

  .شود میاجتماعی اضافه 
فرهنگـی در جلسـات شـوراي فرهنگـی و      اننظـر  صـاحب حضـور سـایر    -2تبصره 

  .و با صالحدید رییس جلسه حسب مورد بالمانع استرأي  بدون حق، اجتماعی
در مؤسساتی که جهـاد دانشـگاهی فعـال وجـود دارد حسـب تشـخیص        -3تبصره 

  .عضو جلسه خواهد بود عنوان بهرییس جهاد دانشگاهی ، رییس مؤسسه
  :یارات شوراي تخصصی فرهنگی و اجتماعیوظایف و اخت -4-2
انقالب فرهنگی و شـوراي   عالی شورايتحقق و اجراي مصوبات  منظور به گیري پی -1

ي سـتاد گسـترش و تعمیـق    هـا  دسـتورالعمل  گیري پیو اجرا و  ها دانشگاهاسالمی شدن 
  ي اسالمی در مراکز آموزشی؛ها ارزشمبانی و 

ي هـا  فعالیـت و  هـا  اولویـت بـه   بخشـی  انسـجام در جهت هماهنگی و  ریزي برنامه -2
  اجتماعی و سیاسی در مؤسسه؛، فرهنگی

ي فرهنگی و اجتمـاعی در مؤسسـه بـا    ها فعالیتانجام  منظور بهجامع  ریزي برنامه -3
ي هـا  معاونـت ي مصـوب سـاالنه در دسـتگاه مربوطـه بـا همکـاري       هـا  اولویـت توجه بـه  
  فرهنگی و اجتماعی و پژوهشی؛، دانشجویی

هـاي   براي ایجاد پیوند فعال و گسـترش مناسـبات مؤسسـه بـا حـوزه      ریزي برنامه -4
  انقالبی و مردمی؛، علمیه و نهادهاي فرهنگی

 سـال  نیم، ترویجی و تبلیغی ساالنه، ي فرهنگیها برنامهتصویب و اعطاي مجوز به  -5
  و یا فصلی؛

ي فرهنگی ها لیتفعااستادان و کارمندان در ، تسهیل حضور داوطلبانه دانشجویان -6
، تسهیل و ساماندهی فرآینـدهاي کارشناسـی  ، از طریق ساماندهی فرآیندهاي کارشناسی
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  تصویب و ارزیابی جهت تقویت حضور داوطلبانه دانشجویان؛
ــیب -7 ــجویان   آس ــه و دانش ــی مؤسس ــعیت فرهنگ ــی وض ــی و بررس ــدوین ، شناس ت

پیشنهاد راهکارهـایی جهـت   ، و روندهاي موجود ها فعالیتتحلیلی از  اي دوره يها گزارش
  به رییس مؤسسه و وزارت؛ ها فرصتبهبود وضعیت براساس شناخت تهدیدها و 

مطـابق بـا   ، نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگـونگی اجـراي مصـوبات شـورا     -8
  اهداف مورد انتظار؛

در هرسـال بـه   آنهـا   ي مصوب و نتایج ارزیابیها طرح، ها برنامهارایه گزارش کامل  -9
  ستگاه مربوطه؛د

تشـکیل بانـک    منظـور  بـه همکاري سازنده با نهادهـاي دانشـجویی و فرهنگـی     -10
ي از منـد  بهـره اطالعاتی مناسب از نیروهاي متعهد و مستعد مؤسسه جهت سـاماندهی و  

  .توان موجود
شوراي فرهنگی و اجتماعی حداقل هر ماه یک بار تشـکیل جسـله داده و    -1تبصره 

، اکثریـت حاضـر  رأي  رسمی اسـت و مصـوبات آن بـا   ، اکثریت اعضاجلسات آن با حضور 
  .معتبر است
نهـاد   اساسنامهمصوبات شوراي فرهنگی و اجتماعی نباید منافاتی با مواد  -2تبصره 

  .داشته باشد ها دانشگاهنمایندگی مقام معظم رهبري در 
، ییها کمیتهدر موارد نیاز با تشکیل  دتوان میشوراي فرهنگی و اجتماعی  -3تبصره 

  .استفاده نماید اننظر صاحباز نظرات کارشناسی و مشورتی 
ي ها وزارتخانهي اسالمی در ها ارزشستادهاي گسترش و تعمیق مبانی و  -4تبصره 

درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسـالمی هـر   ، بهداشت، فناوريتحقیقات و ، علوم
ي موضـوعی را  هـا  اولویـت و  هـا  سیاسـت  بایسـت  مـی ساله قبل از شروع سـال تحصـیلی   

ي کالن فرهنگی کشور تـدوین و  ها سیاستذیل ، ها مؤسسهفرهنگی  دهی جهت منظور به
تر گـزارش عملکـرد و اجـراي مصـوبات در مؤسسـه       تهیه دقیق منظور بهاي  نامه شیوهنیز 

  .گذارند ها مؤسسهرا در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی آنها  تنظیم نموده و
اتخاذ تصـمیم و تـدابیر الزم   ، حوزه اختیارات شوراي فرهنگی و اجتماعی -5تبصره 

در  هـا  تشـکل ي فرهنگی اسـت و تصـمیم و تصـویب برنامـه     ها فعالیتو  ها طرحدر حوزه 
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  .باشد می ها تشکلنظارت بر  هیأتحیطه وظایف 
  فناوريشوراي تخصصی پژوهشی و  -5
  :فناوريترکیب شوراي تخصصی پژوهشی و  -5-1
  ؛)رییس شورا( مؤسسه فناوريمعاون پژوهشی و  -1
  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی مؤسسه؛ -2
  مدیر ارتباط با صنعت مؤسسه؛ -3
  ؛ها پژوهشکدهو  ها دانشکدهمعاونان پژوهشی  -4
یک محقق از هر یک از واحدهاي تحقیقاتی وابسته به مؤسسه بـا معرفـی ریـیس     -5

 و بـا معرفـی ریـیس دانشـکده و آموزشـکده     ) واحد مستقل باشـد  که صورتیدر ( مؤسسه
  و حکم رییس مؤسسه؛ تأییدبا ) چنانچه واحد جزو دانشکده و آموزشکده باشد(

و آثـار پژوهشـی    ها فعالیتعلمی صاحب  هیأتدو نفر از میان چهار نفر از اعضاي  -6
  و حکم رییس مؤسسه؛ تأییدبا  فناوريپیشنهادي معاون پژوهشی و ، ارزنده فناوريو 

  :فناوريوظایف و اختیارات شوراي تخصصی پژوهشی و  -5-2
بـراي ایجـاد زمینـه اجـراي مصـوبات و       فنـاوري همکاري بـا معـاون پژوهشـی و     -1

  رییسه؛ هیأتتصمیمات 
  :ي مختلف پژوهشی به شوراي مؤسسه از جملهها زمینهارایه پیشنهاد در  -2
  در مؤسسه؛بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق  -
  هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در مؤسسه؛ -
ي پژوهشی و تعیین نحوه همکاري بـا  ها طرحمشارکت با بخش خصوصی در اجراي  -

  مراکز تحقیقاتی داخل و خارج مؤسسه؛
ي مختلف براي بـرآوردن نیازهـاي   ها زمانسابررسی نحوه ارایه خدمات پژوهشی به  -
  گی همکاري مؤسسه و مراکز صنعتی؛منطقه و استان و چگون، کشور
  همکاري در تدوین برنامه جامع پژوهشی مؤسسه؛ -3
مؤسسـه   فنـاوري پژوهشـی و   مشـی  خـط اهـداف و  ، ها سیاستتدوین و پیشنهاد  -4

  ارایه به شوراي مؤسسه؛ منظور به
در مؤسسـه و حمایـت از توسـعه فعالیـت      فناوريي توسعه ها زمینهفراهم نمودن  -5

  مؤسسه؛ فناوريهاي علم و  کارآفرینی و پارك، مراکز رشد
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  ي تربیت محقق؛ها طرحتهیه و تدوین و پیشنهاد  -6
شـناخت هرچـه بیشـتر     منظـور  بهي پژوهشی ها برنامهبررسی و تدوین و پیشنهاد  -7

  جهان دانش و استفاده از آخرین متدهاي پژوهشی؛
علمی از نتـایج تحقیقـات بـراي ارتقـاي      هیأتپیشنهاد چگونگی استفاده اعضاي  -8

  کیفیت آموزش؛
  ؛ربط ذيي مختلف پژوهشی براي پیشنهاد به مراجع ها نامه آیینتهیه و تدوین  -9

بررسی و اظهار نظر درباره مسایلی که شوراي مؤسسـه یـا معـاون پژوهشـی بـه       -10
  ؛دهد میشورا ارجاع 

ي پژوهشـی  هـا  طـرح ن بـه  دبخشـی  اولویتي پژوهشی مؤسسه با ها طرحتصویب  -11
  کاربردي؛

علمـی   هیأتترغیب و تشویق اعضاي  منظور بههاي مادي و معنوي  ایجاد انگیزه -12
و ترجمه کتب و نوشتن مقاالت تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیالت الزم بـراي   تألیفبه 

  تسریع در چاپ و نشر آثار علمی؛
نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبناي ضـوابط مصـوب    نامه آیینپیشنهاد  -13

  به شوراي مؤسسه؛
ن مؤسسـه بـراي   التحصیال فارغارزیابی میزان توانمندي علمی و سنجش قابلیت  -14

  ي تحقیقاتی ویژه؛ها طرحاز طریق اجراي ، کار در جامعه
هـاي   کلی کاربرد نتایج تحقیقات براي پیشبرد جنبه مشی خطتعیین و پیشنهاد  -15

  علمی و فنی کشور؛
علمـی   هیـأت ي مطالعاتی اعضـاي  ها فرصتدر جهت توزیع مناسب  ریزي برنامه -16

  .واجد شرایط
  شوراي تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در مؤسسات تخصصی - 13ماده 

  ترکیب شوراي تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در مؤسسات تخصصی )الف
  ؛)رییس شورا( رییس دانشکده -1
  ؛)نایب رییس( معاون آموزشی دانشکده -2
  معاون پژوهشی دانشکده یا عناوین مشابه؛ -3
ي تخصصی هستند با درجـه اسـتادیاري   ها دورههایی که مجري  نمایندگان شاخه -4
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 سال سابقه تدریس یا تحقیق در مقطع تحصیالت تکمیلی؛یا باالتر و حداقل سه 
علمی مؤسسه با درجه استادیاري یا باالتر و حداقل  هیأتیک یا دو نفر از اعضاي  -5

  .و حکم رییس مؤسسه تأییدسه سال سابقه کارآموزشی یا پژوهشی در صورت لزوم با 
  وظایف شوراي تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در مؤسسات تخصصی )ب

و  کارشناسی ارشـد ي ها دورهي ها نامه آییندر  مندرج ي آموزشیها گروهکلیه وظایف 
ي تخصصی به شوراي تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشـکده  ها دانشکدهدر ) Ph.D( دکتر

  .شود میواگذار 
  دانشکده در مؤسسات جامعشوراي تخصصی تحصیالت تکمیلی  - 14ماده 

  ترکیب شوراي تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در مؤسسات جامع )الف
  ؛)رییس شورا( رییس دانشکده -1
  ؛)نایب رییس( معاون آموزشی دانشکده -2
  معاون پژوهشی دانشکده؛ -3
ي تخصصـی هسـتند بـا درجـه     هـا  دورهي آموزشی که مجـري  ها گروهنمایندگان  -4

التر و حداقل سه سال سابقه آموزشی یـا پژوهشـی در مقطـع تحصـیالت     استادیاري یا با
 تکمیلی؛

علمی مؤسسه با درجه استادیاري یا باالتر و حداقل  هیأتیک یا دو نفر از اعضاي  -5
  .و حکم رییس مؤسسه تأییدآموزشی یا پژوهشی در صورت لزوم با  سه سال سابقه کار

  وظایف شوراي تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در مؤسسات جامع )ب
پژوهشـی آن   -شوراي تحصیالت تکمیلـی هـر دانشـکده جانشـین شـوراي آموزشـی      

  .و دکترا خواهد بود کارشناسی ارشدي ها دورهدانشکده در 
  آموزشکده/ پژوهشی دانشکده -شوراي آموزشی -15ماده 

  ترکیب شورا) الف
راي ســه گــروه آموزشــی یــا بیشــتر باشــند و همچنــین در  در هــر دانشــکده کــه دا

پژوهشی دانشکده و آموزشکده بـا ترکیـب ذیـل تشـکیل      -شوراي آموزشی، ها آموزشکده
  :شود می

  رییس دانشکده یا آموزشکده؛ -1
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  معاونان دانشکده یا آموزشکده؛ -2
  .ي دانشکده یا آموزشکدهها گروهمدیران  -3

  آموزشکده/ پژوهشی دانشکده -وظایف شوراي آموزشی )ب
ي اجرایی مصوبات که توسط معاونان آموزشـی و  ها زمینهجهت ایجاد  ریزي برنامه -1

  ؛گردد میتحصیالت تکمیلی و پژوهشی مؤسسه ابالغ 
ي آموزشی و پژوهشی دانشکده یا آموزشکده با توجه بـه خطـی   ها سیاستتدوین  -2

  ؛صالح ذيؤسسه جهت تصویب در مراجع مشی آموزشی و پژوهشی م
آنها  ي آموزشی و پژوهشی دانشکده یا آموزشکده و ارجاعها طرحبررسی و تدوین  -3

  مؤسسه؛ فناوريبه شوراهاي تخصصی آموزشی و تحصیالت تکمیلی و پژوهشی و 
ي آموزشی و پژوهشی دانشـکده یـا   ها فعالیتي ارزشیابی ها طرحبررسی و تدوین  -4

آموزشکده و پیشنهاد آن به شوراهاي تخصصی آموزشی و تحصیالت تکمیلـی و پـژوهش   
  مؤسسه؛ فناوريو 

  در ارایه دروس مشترك؛ ها بخشو  ها گروههماهنگی میان  -5
اتخـاذ تصــمیمات اجرایـی بــراي همـاهنگی و تطــابق زمـانی تعلــیم و تحقــق در      -6

  ؛دانشکده یا آموزشکده
علمـی جدیـد و پیشـنهاد آن بـه      هیـأت بررسی و تعیین نیاز دانشکده بـه عضـو    -7

  علمی هر گروه؛ هیأتشوراي مؤسسه براي تکمیل اعضاي 
  بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی مؤسسه؛ - 8
  ؛دهد میرییس دانشکده به شورا ارجاع  که موارديبررسی و اظهار نظر در  -9

  بررسی تقاضاهاي فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شوراي مؤسسه؛ -10
علمی و ارجاع آن بـه شـوراي    هیأتاعضاي  فناوريي پژوهشی و ها طرحبررسی  -11

  مؤسسه؛ فناوريتخصصی پژوهشی و 
و  کارشناسـی ارشـد  ي هـا  دورهتحقیقـاتی   هاي نامه پایان( تصویب عناوین رساله -12

  رویکرد حل موضوعات کاربردي و توسعه و تحقیق در موضوعات بنیادین؛با ) باالتر
  ي آموزشیها گروه -16ماده 

  تعریف گروه آموزشی )الف
علمی متخصص در یک رشـته از   هیأتگروه آموزشی واحدي است متشکل از اعضاي 
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علمـی هـر    هیأتاي دایر است و اعضاي  شعب دانش بشري که در دانشکده یا آموزشکده
  .دهند میجموعاً شوراي آن گروه را تشکیل گروه م
  ي آموزشیها گروهوظایف  )ب
  ي آموزشی و پژوهشی در رشته مربوط؛ها فعالیتهماهنگ ساختن  -1
  ي آموزشی که براي تدریس در آن رشته الزم است؛ها برنامهتنظیم  -2
نظارت بر نحـوه ارایـه دروس و بررسـی و اظهـار نظـر در مـورد متـون درسـی و          -3

  ي مصوب؛ها سرفصلو  ها برنامهمحتواي دروس براساس 
  اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضاي گروه؛ -4
پـذیرش دانشـجویان انتقـالی و مهمـان و تعیـین کمبـود        درخصـوص  اظهار نظر -5

  واحدهاي درسی آنان؛
پژوهشـی دانشـکده یـا     -ي تحقیقی و پیشنهاد به شوراي آموزشیها طرحسی برر -6

  آموزشکده؛
ي اعضاي گروه و پیشـنهاد آن بـه شـوراي آموزشـی     ها مأموریتاظهار نظر درباره  -7

  پژوهشی دانشکده یا آموزشکده؛
علمـی متخصـص و پیشـنهاد بـه      هیـأت نیاز گروه به استخدام اعضاي  بینی پیش -8

  ؛ربط ذيرییس دانشکده براي ارجاع به مراجع 
  پژوهشی؛ -ارزیابی ساالنه کارگروه براي طرح در شوراي آموزشی -9

تفـویض   ریزي برنامه عالی شورايدر مورد دروس طبق اختیاراتی که  ریزي برنامه -10
  کرده است؛

از ( هـا  و تجدید نظر در عنـوان درس  ها سرفصلبررسی و اعالم نظر براي اصالح  -11
و همچنین تعیـین محتـواي دروس بـا توجـه بـه آخـرین       ) حیث اصلی یا اختیاري بودن

  ؛ریزي برنامه عالی شورايهاي علمی براي پیشنهاد و تصویب در  پیشرفت
  مدیران ستاد مؤسسه -17ماده 

  نحوه انتصاب مدیران ستادي )الف
بـه اسـتثناي مـدیران تحـت     ( احرازشرایط اختصاصی و عمومیمدیران ستادي مؤسسه پس از 

و حکـم ریـیس مؤسسـه     تأییـد و  ربـط  ذيبـا پیشـنهاد معـاون    ) مدیریت مستقیم رییس مؤسسه
  .باشد میهمچنین عزل آنان نیز از وظایف و اختیارات رییس مؤسسه . گردند میمنصوب 
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و پس از آن ریـیس مؤسسـه    باشد میسال  2مدت انتصاب مدیران مؤسسه  -تبصره
براساس گزارش عملکرد دو ساالنه آنان نسبت به انتصاب مجـدد یـا تعیـین فـرد جدیـد      

  .نماید میاقدام 
  شرایط عمومی مدیران ستادي مؤسسه )ب

بـراي مـدیران سـتادي     نامه آییناین  4در ماده  هیأت مندرجشرایط عمومی مدیران 
  .باشد میمؤسسه نیز قابل اعمال 

  اختصاصی مدیران ستادي مؤسسه شرایط )ج
  داشتن مدرك تحصیلی مرتبط با مسؤولیت؛

  .اجرایی در زمینه مسؤولیت  سال حسن سابقه 3داشتن حداقل 
سال حسن سابقه اجرایی در زمینه مسؤولیت  5در شرایط استثنایی داشتن  -تبصره
  .جایگزین شرایط بند یک گردد دتوان می، رییس مؤسسه تأییدمرتبط با 
 10/12/89مـورخ   684تبصـره در جلسـه    33ماده و  18در  نامه آییناین  -18 ماده

و  هـا  دانشـگاه براي کلیـه   1/1/90رسید و از تاریخ  تصویب بهانقالب فرهنگی  عالی شوراي
سـایر  ، دولتی وابسـته بـه وزارتـین    دولتی و غیر فناوريپژوهشی و  عالی آموزشمؤسسات 

. باشـد  می االجرا الزمکشور و دانشگاه آزاد اسالمی  ي اجرایی و نهادهاي عمومیها دستگاه
 عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه مـدیریت   نامه آیین، نامه آییناز تاریخ اجراي این 

هـاي بعـدي    انقالب فرهنگی و اصـالحیه  عالی شوراي 11/4/70مورخ  249مصوب جلسه 
  .گردد میلغو و بالاثر ، آن

  
نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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مورخ  6مصوب جلسه  ي دانشگاهرؤسا نحوه تعیین و انتصاب
  انقالب فرهنگی عالی شوراي 2/11/1363

، تعیـین شـود  آنها  جدیدي باید براي رییسو یا اند  رییسکه فاقد یی ها دانشگاهبراي 
احراز مقام ریاسـت بـه   ی را براي صالح ذيموظف است افراد  عالی آموزشوزیر فرهنگ و 

شورا پیشنهاد و پس از کسب موافقت شورا حکم ریاست دانشگاه مزبور را خود وي صادر 
  .و ابالغ نماید

  
اي سید علی خامنه -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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و مؤسسات  ها دانشگاهسازماندهی و تشکیالت  نامه آیین
  مصوب وزارت 1و پژوهشی عالی آموزش

  علوم، تحقیقات و فناوري
هـاي آن عبارتنـد    و پیوست نامه آیینرفته در این کار  بهتعاریف و اختصارات  -1ماده 

  :از
هـاي   و پیوسـت  نامـه  آیـین در این » وزیر«و » وزارت«منظور از  :وزیر/ وزارت -1-1

» فنـاوري تحقیقـات و  ، وزیـر علـوم  «و » فنـاوري تحقیقات و ، وزارت علوم« ترتیب به، آن
  ؛باشد می

ي هـا  هیـأت ي امنـا و  هـا  هیـأت مرکـز  ، نامه آیینمنظور از مرکز در این  :مرکز -1-2
  ؛باشد می فناوريتحقیقات و ، ممیزه وزارت علوم

، وزارت علـوم  عالی آموزششوراي گسترش ، نامه آیینمنظور از شورا در : شورا -1-3
  ؛باشد می فناوريتحقیقات و 

 عنـوان  بـه ی است که بـه موجـب قـوانین و مقـررات مربـوط      هیأت :هیأت امنا -1-4
ي و تصـویب مقـررات و ضـوابط    گیر تصمیم، يگذار سیاستمرجع ، باالترین رکن مؤسسه

  ؛باشد میداخلی مؤسسه 
و  عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   ها دانشگاهاسم عامی است که به کلیه  :مؤسسه -1-5

انقـالب فرهنگـی و یـا     عـالی  شورايو به موجب قانون یا مصوبه  گردد میپژوهشی اطالق 
  شوند؛ میکسب مجوز از شورا ایجاد شده و یا 

 شـود  میاي است که با حداقل سه دانشکده ایجاد شده و یا  مؤسسه: دانشگاه -1-6
                                                                                                                                               

عـالی   ها و مؤسسات آموزش نامه پیشنهادي پس از تصویب در هیأت امناي هریک از دانشگاه این آیین -1
 .قابل اجرا است 1/1/91و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري از 
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ي مختلف علـوم و  ها زمینهدر  نیروي انسانیارتقاي دانش و تربیت ، و با هدف ترویج علم
  ؛پردازد و انجام پژوهش می عالی آموزشفنون به ارایه 

صـورت مسـتقل و یـا تابعـه      اي اسـت کـه بـه    مؤسسـه  :عالی آموزشمجتمع  -1-7
ي ها فعالیتو اهم  باشد میدانشکده  2و داراي حداقل  شود میایجاد شده و یا  ها دانشگاه

  ؛آموزشی است، آن
صـورت مسـتقل بـا     مجتمع یا بـه / اي است که در دانشگاه مؤسسه :دانشکده -1-8

  ؛شود میگروه آموزشی ایجاد شده و یا  3حداقل 
صـورت مسـتقل    مجتمـع یـا بـه   / اي است که در دانشگاه مؤسسه :آموزشکده -1-9

آموزشـکده داراي حـداقل یـک    . و در مقطع کاردانی فعالیت دارد شود میایجاد شده و یا 
  ؛اشدب میگروه آموزشی 

 هـا  دانشگاهصورت مستقل یا تابعه  اي است که به مؤسسه: عالی آموزشمرکز  -1-10
گـروه آموزشـی تشـکیل     2مرکز از حداقل یک گـروه و حـداکثر   . شود میایجاد شده و یا 

  ؛آموزشی است، ي آنها فعالیتو اهم  شود می
استقرار اي است که در شهر محل  مؤسسه: پردیس/ الملل بینواحد / شعبه -1-11

و برابـر   شـود  مـی ایجاد شده و یـا  ، دانشگاه یا دیگر شهرها و منطق آزاد یا خارج از کشور
  ؛شود میصورت خودگردان اداره  مربوط و ترجیحاً بهو مقررات  قوانین
اي است که با حداقل سه پژوهشـکده ایجـاد شـده و یـا      مؤسسه: پژوهشگاه -1-12

هـاي کـاربردي    ي مرتبط با حـوزه ها پروژهاجراي تعریف و ، ي آنها فعالیتو اهم  شود می
  ؛باشد می
اي است که داراي حداقل سه گروه پژوهشی باشد و در  مؤسسه: پژوهشکده -1-13 

فعالیت . شود میمستقل ایجاد شده و یا  طور بهدانشگاه و یا / پژوهشگاه/ مؤسسه پژوهشی
مـرتبط بـا    اي رشـته  میـان و یـا   اي توسعه، کاربردي، در انواع بنیادي دتوان میپژوهشکده 

  ؛حوزه کاربرد تعریف شود
  ؛پژوهشکده باشد 2اي است که داراي حداکثر  مؤسسه: مؤسسه پژوهشی -1-14
 2اي است که داراي حداقل یـک گـروه و حـداکثر     مؤسسه :مرکز پژوهشی -1-15

  ؛گروه پژوهشی باشد
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است که بـا   پژوهشی/ کوچکترین واحد آموزشی :پژوهشی/ گروه آموزشی -1-16
/ علمـی آموزشـی   هیـأت و مرکـب از تعـدادي اعضـاي     هیأت امناکسب مجوز از شورا یا 

مبتنـی  ، ي تخصصی مشـخص ها زمینهي تحصیلی یا ها رشتهپژوهشی باشد و در یکی از 
، پژوهشـی / در رأس گروه آموزشی، پژوهش باشد/ امور آموزش دار عهده، بر ضوابط مربوط

  ؛قرار دارد» مدیر گروه«
وظـایف مؤسسـه بـا در نظـر گـرفتن پیوسـتگی و سـنخیت        : توزیع وظایف -1-17

و سـپس واحـدهاي سـازمانی     هـا  معاونـت و در قالـب   شود میتجزیه و تفکیک  ها فعالیت
، بین وظایف واحدهاي سازمانی، بندي که در این تقسیم نحوي به. گردد میتقسیم و توزیع 

  ؛انسجام مؤسسه حفظ گردد و تداخل و تشابه وجود نداشته باشد و هماهنگی
تعـداد   ، معیارهایی اسـت کـه چگـونگی توزیـع وظـایف      :ضوابط تشکیالتی -1-18

  نماید؛ میسطوح و تعداد واحدهاي سازمانی را تعیین 
انعکاس ترکیب رسمی سازمانی مبتنی بـر تشـکیالت کـه    : نمودار سازمانی -1-19

، حـدود اختیـارات  ، دهاي سـازمانی بیانگر روابط و نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان واح
  ؛باشد میسلسله مراتب و سطوح مدیریتی و سرپرستی 

سـازمانی اطـالق    هاي پستوظایف و ، به مجموعه اهداف :سازمان تفصیلی -1-20
میـزان و ماهیـت   ، که چارچوب اهداف و وظایف اساسی مؤسسه و براساس حجم شود می

  ؛گردد میکار هر سازمان تعیین 
سـاختار  ، به مجموعه نمودار سازمانی و سازمان تفصـیلی  :سازمانیساختار  -1-21

  ؛گویند سازمانی می
یکی از اجزاي ساختار سازمانی است کـه در قالـب یکـی از     :واحد سازمانی -1-22

انجـام وظـایف    دار عهـده اداره و گـروه  ، مرکـز ، مدیریت، معاونت سطوح سازمانی از جمله
پسـت  «در رأس هـر واحـد سـازمانی    . باشـد  مـی متجانس و مـرتبط بـا اهـداف مؤسسـه     

  ؛شود می بینی پیشمتناسب با اختیارات آن » سمت سازمانی«یا » سازمانی
و نیـز   هـا  مشـی  خـط ، ها سیاستواحد سازمانی است که از نظر : واحد تابعه -1-23
  ؛باشد میمعامالتی و تشکیالتی تابع مؤسسه ، مالی، اداري  امور

مسـتقیم بـا    طـور  بـه واحدهاي سازمانی تابعه هسـتند کـه   : واحدهاي صف -1-24
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، هـا  پژوهشـکده ، هـا  دانشکدهاز جمله ، و وظایف مؤسسه سروکار دارند ها مأموریت، اهداف
  ؛...و پژوهشی /ي آموزشیها گروه
 طــور بـه واحـدهاي سـازمانی تابعـه هسـتند کـه غالبـاً       : واحـدهاي سـتاد   -1-25
حمایــت و ، نظـارت و ارزیـابی  ، همـاهنگی ، هـدایت ، ریـزي  برنامـه مسـتقیم از طریـق   غیر

و انجام وظـایف یـاري    ها مأموریت، مؤسسه را در تحقق اهداف، پشتیبانی واحدهاي صف
  ؛نمایند می

هر یک از مقاطع تشکیل دهنده سلسله مراتب اداري است : سطح سازمانی -1-26
  ؛گیرد میکه جزو رده مدیریتی و سرپرستی قرار 

ذیـل   شـرح  بـه سطح  4و سرپرستی حوزه ستاد مؤسسه در  سطوح مدیریتی -1-27
  :شود میتعریف 
  ؛ریاست مؤسسه )الف
  ؛معاونت )ب
  ؛مرکز/ مدیریت )ج
  .اداره /گروه )د
ذیـل   شـرح  بـه سـطح   3سطوح مدیریتی و سرپرستی حوزه صف مؤسسه در  -1-28

  :باشد می
  ؛ریاست مؤسسه )الف
  ؛ریاست واحدهاي آموزشی و پژوهشی تابعه مؤسسه )ب
  .پژوهشی/ گروه آموزشی )ج
براي انجام ، جایگاهی است که در سازمان تفصیلی مؤسسه: پست سازمانی -1-29

و همچنین براي تصدي یک مستخدم رسمی  بینی پیشي مشخص ها مسؤولیتوظایف و 
  ؛باشد میهر پست سازمانی داراي یک شماره پست . شود مییا پیمانی در نظر گرفته 

جایگاهی است که در سازمان تفصیلی مؤسسه براي انجـام  : سمت سازمانی -1-30
در واحدهاي سـازمانی بـا   » مشاوره«و » سرپرستی«، »مدیریتی«ي ها مسؤولیتوظایف و 

 هیـأت اعضـاي  صـرفاً   و شـود  مـی  بینی پیش» بدون شماره«و ) *( »تک ستاره«عالمت 
  ؛منصوب گردند» ها سمت«با حفظ پست سازمانی در آن  ندتوان میعلمی 
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ــکیالتی -1-31 ــب   : رده تش ــه کس ــازاتی ک ــگاهی براســاس امتی مؤسســات دانش
هاي تشکیالتی یک تا چهـار و مؤسسـات پژوهشـی بـه یکـی از       به یکی از رده، نمایند می
کیالت وزارت تخصـیص  بودجـه و تشـ  ، هاي تشکیالتی یک تا سه توسط دفتر برنامـه  رده

  .شوند میداده 
  :از  عبارتندسازمانی مربوط  هاي پستسطوح سازمانی ستادي و  -2ماده 

کـه انجـام    باشـد  مـی دومین سطح سازمانی پس از ریـیس مؤسسـه   : معاونت -2-1
و  2بخشی از وظایف مربوط به اهداف مؤسسه را بر عهده دارد و هـر معاونـت از حـداقل    

  .شود میاداره و گروه تشکیل ، واحد سازمانی در سطح مدیریت مرکز 4حداکثر 
در ، سقف تعداد واحدهاي سازمانی بـراي واحـدهاي تحـت نظـر معاونـت      -1تبصره 

قابـل  ، واحد سازمانی 6تا  هیأت امناسب مجوز از چارچوب برنامه راهبردي مؤسسه و با ک
  .افزایش است

سومین سطح سازمانی است که انجام بخشی از وظایف معاونـت یـا   : مدیریت -2-2
، در رأس مـدیریت . ي مطالعـاتی و اجرایـی بـر عهـده دارد    ها فعالیتمؤسسه را در زمینه 

  .اداره تشکیل شود/ گروه 4از حداکثر  ها فعالیتبراساس تنوع و تعداد  دتوان میمدیر 
پسـت و حـداکثر    7حداقل  توان میاداره باشند / یی که فاقد گروهها مدیریتدر  )الف

نمود و بـراي مؤسسـاتی کـه در رده یـک تشـکیالتی قـرار        بینی پیشپست سازمانی  24
 بینـی  پـیش در هر مدیریت » معاون مدیر«یک پست صرفاً  حسب نیاز توان می، گیرند می

  ؛نمود
در » مـدیریت «سازمانی تحت نظـر   هاي پستاداره و همچنین / سقف تعداد گروه )ب

اداره و / گـروه  5تا سـقف   هیأت امناچارچوب برنامه راهبردي مؤسسه و با کسب مجوز از 
  .پست سازمانی قابل افزایش است 30وظایف 

/ سومین سطح سـازمانی اسـت کـه انجـام بخشـی از وظـایف مؤسسـه       : مرکز -2-3
صورت متمرکـز برعهـده دارد و در    ي مطالعاتی یا اجرایی بهها فعالیتمعاونت را در زمینه 

» ریـیس «، در رأس مرکـز . باشـد  میاز اختیارات بیشتري برخوردار » مدیریت«مقایسه با 
  .باشد میمشابه مدیریت ، ت نظر مرکزسازمانی تح هاي پستو  ها گروه، ادارات. قرار دارد

، انجام چند وظیفه معاونـت  دار عهدهچهارمین سطح سازمانی است که : گروه -2-4
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  .باشد میمدیریت و یا مرکز 
منظـور  » ریـیس «، در رأس گـروه . مطالعاتی و تحقیقاتی اسـت ، ماهیت وظایف گروه

  .گردد می
  ؛شود میپست سازمانی ایجاد  6پست و حداکثر  4هر گروه با حداقل  )الف
، هـا  فعالیـت هـا و تنـوع    به تناسـب تعـداد پسـت    توان می، در تشکیالت یک گروه )ب

، مشـروط برآنکـه تحـت نظـر وي    ، نمود بینی پیش »کارشناس مسؤول«پست  2حداکثر 
  .حداقل یک کارشناس انجام وظیفه نماید

انجام چند وظیفه از وظایف  دار عهدهسطح سازمانی است که  چهارمین: اداره -2-5
  .است» اجرایی«، وجه غالب وظایف اداره. باشد میمدیریت و یا مرکز ، معاونت
  ؛شود میپست سازمانی ایجاد  6پست و حداکثر  4هر اداره با حداقل  )الف
 هـا  فعالیـت هـا و تنـوع    به تناسـب تعـداد پسـت    توان می، در تشکیالت یک اداره )ب

، نموده مشـروط برآنکـه تحـت نظـر وي     بینی پیش» کارشناس مسؤول«پست  2حداکثر 
  .حداقل یک کارشناس انجام وظیفه نماید

علمی در حوزه  هیأتمؤسسه مجاز به ایجاد پست سازمانی با عنوان عضو  -2تبصره 
  .باشد میستاد خود ن
در کلیـه  » علمـی  هیـأت غیـر عضـو   «سـازمانی   هاي پستحداکثر تعداد  -3تبصره 
تعیـین  » علمـی  هیـأت عضـو  «سازمانی با عنـوان   هاي پستتعداد » یک برابر«مؤسسات 

، دفتـر برنامـه   تأیید، به پیشنهاد رییس مؤسسه تأسیسدر مورد مؤسسات تازه . گردد می
غیـر  «سـازمانی   هـاي  پستحداکثر تعداد  هیأت امنابودجه و تشکیالت وزارت و تصویب 

  .قابل تعیین است» یک و نیم برابر«حداکثر تا سقف » علمی هیأتعضو 
  عبارتنـد ، گیرند مییی که مستقیماً تحت نظر رییس مؤسسه قرار ها فعالیت -3ماده 

دبیرخانـه  ، امور دانشجویان شاهد و ایثـارگر ، روابط عمومی، نظارت و ارزیابی، حراست: از
  .قراردادها و رسیدگی به شکایات، علمی و امور حقوقی هیأتاجرایی جذب اعضاي  هیأت

ي هـا  برنامـه و  هـا  فعالیـت حجـم  ، در حوزه ریاست هر مؤسسه حسـب نیـاز   -تبصره
ریـیس  «کـه در رأس آن   شـود  مـی ایجـاد  » دفتر ریاسـت «واحدي تحت عنوان ، مؤسسه

و براي مؤسسات رده » مدیر« تراز هم، در مؤسسات رده یک تشکیالتی» رییس«یا » دفتر
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اسـت  » کارشناس مسـؤول «تشکیالتی  4و مؤسسات با رده » رییس اداره« تراز هم 3و  2
  .باشد می» اجرایی«، ولیکن عمده وظایف واحد سازمانی مذکور

  :گردد میذیل تعیین  شرح بهسازمانی واحدهاي صف  هاي پست -4ماده 
  .علمی هیأتپست عضو  5حداقل ، پژوهشی مصوب/ به ازاي هر گروه آموزشی -4-1
حسـب  ، پژوهشی مصوب/ علمی در گروه آموزشی هیأتبه ازاي هر پست عضو  -4-2

/ کارشـناس آموزشـی  «یـک پسـت سـازمانی بـا عنـوان      ، نیاز و براسـاس حجـم فعالیـت   
  .با داشتن مدرك تحصیلی مرتبط با فعالیت گروه مذکور» پژوهشی

 یـک پسـت  ، به ازاي هرکارگاه آموزشی و یا آموزشگاه تخصصـی حسـب مـورد    -4-3
آزمایشـگاه بـا داشـتن مـدرك     » کارشـناس آموزشـی  «کارگاه و یا » کارشناس آموزشی«

  .تحصیلی مرتبط با فعالیت گروه مذکور
بـیش   دتوان میدر مؤسسه ن» علمی هیأتعضو «سازمانی  هاي پستسقف  -1تبصره 

  .از یک پانزدهم تعداد معادل شده دانشجویان شاغل به تحصیل روزانه باشد
 شـرح  بـه تعداد معادل شده دانشجویان شاغل به تحصیل روزانـه مؤسسـه    -2تبصره 

  :گردد میفرمول ذیل تعیین 
  

) 1×تعداد دانشجویان کاردانی و کارشناسی ( =تعداد معادل شده دانشجویان شاغل به تحصیل روزانه 
 )6×تعداد دانشجویان دکتري( +) 3×کارشناسی ارشدتعداد دانشجویان ( +

  
 نامـه  آیینمبتنی بر، ي ارزیابی و تخصیص رده تشکیالتی مؤسسهها شاخص -5ماده 

و پژوهشـی مصـوب وزارت و مـوارد ذیـل      عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه بندي رتبه
  :باشد می

  د فیزیکی واحدهاي تابعه؛اتعد -5-1
گروه و ، آموزشکده، پژوهشکده، مجتمع، دانشکده، شعبه، الملل بینتعداد واحد  -5-2

  .پژوهشی/ شیرشته آموز
ي تابعه سـتادي هـر مؤسسـه پـس از     ها مدیریتو  ها معاونتحداکثر تعداد  -6ماده 

ذکر شده » 2«و » 1«براساس ضوابطی است که در جداول شماره ، تعیین رده تشکیالتی
  .است
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  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهتشکیالت بندي  رده »1«جدول شماره 
  عنوان

 تشکیالتی  رده
 حداکثر مدیریت ستادي معاونتحداکثر 

 26 6 گروه الف 1رده 
 21 5 گروه ب 
 19 5 گروه ج 
 18 5 گروه د 
 17 4 گروه الف 2رده 
 16 4 گروه ب 
 15 4 گروه ج 
 14 4 گروه د 
 14 3 گروه الف 3رده 
 13 3 گروه ب 
 12 3 گروه ج 
 11 3 گروه د 
 11 2 گروه الف 4رده 
 10 2 گروه ب 
 9 2 گروه ج 

  
بـه واحـد    بایسـت  مـی » 1«ي مذکور در جدول شـماره  ها مدیریتیکی از  -1تبصره 

، ریـیس واحـد مـذکور   . تخصیص داده شـود » قراردادها و رسیدگی به شکایات، حقوقی«
  .باشد مینیز » مشاور رییس مؤسسه«

تنهـا در مـوارد اسـتثنایی بـه     ، »1«هاي مذکور در جـدول شـماره    سقف -2تبصره 
، وزارت تأییـد و  هیأت امناتصویب ، پیشنهاد مؤسسات واجد حداکثر امتیازات قابل کسب

  .باشد میقابل افزایش 
، عالوه بر معاون فرهنگـی و اجتمـاعی  » 2«و » 1«هاي  در مؤسسات رده -3تبصره 
مدیریت در ذیل آن وجود داشته باشد و براي مؤسسـات  » 2«و » 1« ترتیب بهالزم است 

مـدیریت  ، الزم اسـت ذیـل سـمت ریاسـت مؤسسـه     ، جدول مذکور» 4« و» 3«هاي  رده
  .شود بینی پیش، فرهنگی و اجتماعی مستقل



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   166

 

جـامع  ، نـور  پیامشامل دانشگاه ، »1«جدول شماره » 1«رده » الف«گروه  -4تبصره 
  .باشد میاي و همچنین دانشگاه تهران  فنی و حرفه، علمی کاربردي

  
  مؤسسات پژوهشی مستقل تشکیالتبندي  رده »2«جدول شماره 

 حداکثرمدیریت ستادي حداکثر معاونت رده تشکیالتی ردیف
 10 4 1رده  1
 7 3 2رده  2
 5 2 3رده  3

  
  :گردد میذیل تعیین  شرح بهي سازمانی مشاور در مؤسسات ها سمت تعداد -7ماده 

در حـوزه ریاسـت   ، »2«و » 1«در مؤسسات رده یک تشکیالتی جداول شماره  -7-1
  ؛»مشاور«حداکثر یک سمت ، ها معاونتو در هر یک از » مشاور«حداکثر دو سمت 

در حـوزه  ، »2«و » 1«در مؤسسات رده دو و سـه تشـکیالتی جـداول شـماره      -7-2
  ؛»مشاور«حداکثر یک سمت  ها معاونتریاست و هر یک از 

زه ریاســت در حــو، »1«در مؤسســات رده چهــار تشــکیالتی جــداول شــماره   -7-3
  .»مشاور«حداکثر یک سمت 

عالمت دو «و » شماره«با » سرپرستی«و یا » مدیریتی«ي ها سمت چنانچه -8ماده 
پســت «ســمت مـذکور  ، شـوند  بینــی پـیش در ســازمان تفصـیلی مؤسســه  ) **( »سـتاره 

به پسـت مـذکور    دتوان میعلمی  هیأت علمی یا غیر هیأتو عضو  شود میتلقی » سازمانی
براي عضو ، وظایف این پست شود دار عهدهعلمی  هیأتعضو  که صورتیدر . منصوب شود

  .شود میتلقی » سمت سازمانی«، علمی پست مذکور هیأت
و بـا   قرارگرفته الزم است مورد تجدید نظر، ساختار سازمانی کلیه مؤسسات -9ماده 

تصـویب  ، به پیشنهاد رییس مؤسسـه ، ییدر موارد استثنا. تطبیق داده شود نامه آییناین 
سال دیگـر بـدون   » 2«حداکثر تا  دتوان میساختار قبلی مؤسسه ، وزیر تأییدو  هیأت امنا

  .تجدید نظر باقی بماند
تنها پـس از طـی   ، تغییر و اصالح بعدي ساختار سازمانی مؤسسات هرگونه -10ماده 

  .باشد می پذیر امکان، سال از زمان تصویب» 3«
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علمـی   هیـأت غیر علمـی و  هیـأت مجموعه کارکنان مؤسسه اعم از اعضاي  -11ماده 
سـازمانی مصـوب    هـاي  پسـت نبایـد از مجموعـه   ، قـراردادي  پیمـانی و ، همچنین رسمی

  .مؤسسه بیشتر باشد
قـانون   10به استناد مفـاد  ، تبصره 10ماده و  12مشتمل بر  نامه آییناین  -12ماده 

مجلـس   18/5/1383مصوب  فناوريعلوم، تحقیقات و وظایف و تشکیالت وزارت ، اهداف
قـانون برنامـه پـنجم توسـعه     » 20«مـاده  » ب«شوراي اسالمی و در اجـراي مفـاد بنـد    

بـا هـدف تقویـت    ، مجلس شوراي اسـالمی  15/10/1389جمهوري اسالمی ایران مصوب 
ي هــا شــیوهتنــوع بخشــی بــه ، یالمللــ بــیني علمــی هــا همکــاري، محورهــاي پــژوهش

یی به جامعه و پویایی و کنترل گو پاسخقدرت ، ي تحصیالت تکمیلیها دوره، یعال آموزش
ایجـاد   منظـور  بـه و پژوهشی و  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهي ها فعالیتکیفیت در 

هماهنگی و فراهم نمودن تسهیالت الزم در امر ساماندهی و تدوین تشکیالت واحـدهاي  
ي امنا در راهبري ها هیأتو همچنین ایجاد زمینه براي باال بردن سهم و نقش  الذکر فوق
هیـأت   تصـویب  بـه .............  در تـاریخ ، و پژوهشی عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهامور 
 1/1/91خ یاز تـار  فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم تأییدرسید و با ..............................  يامنا

  .باشد میقابل اجرا 
  

کامران دانشجو -فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم  
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و مؤسسات  ها دانشگاهمالی و معامالتی  نامه آیین
  1فناوريپژوهشی و ، عالی آموزش

  ر علوم، تحقیقات و فناوريیوزمصوب 

  اختصارات و کلیات، مفاهیم -فصل اول
هـاي آن عبارتنـد    و پیوست نامه آیینرفته در این کار  بهمفاهیم و اختصارات  -1ماده 

  :از
، وزارت علـوم ، هـاي آن  و پیوسـت  نامـه  آیـین منظور از وزارت در ایـن  : وزارت -1-1

  ؛باشد می فناوريتحقیقات و 
ــه -1-2 ــن  : مؤسسـ ــه در ایـ ــور از مؤسسـ ــینمنظـ ــه آیـ ــت نامـ ــاي و پیوسـ   هـ

ي مالی و ها فعالیتکه الزم است کلیه ، باشد میو کلیه واحدهاي تابعه آن ...................  آن
  ؛به مورد اجرا گذاشته شود نامه آیینمفاد این  براساسمنحصراً  معامالتی آن

هـا و نظـایر    آموزشـکده ، هـا  پژوهشـکده ، هـا  دانشکدهشامل کلیه : واحد تابعه -1-3
 ت امناهیأوزارت و تصویب  عالی آموزشمرتبط با آن است که با موافقت شوراي گسترش 

اداري و ، معـامالتی ، و امـور مـالی   ها مشی خط، ها سیاستو از نظر  شوند میایجاد شده یا 
  ؛باشند میتابع مؤسسه ، تشکیالتی

 عنـوان  بـه است کـه بـه موجـب قـوانین و مقـررات مربـوط        یهیأت: هیأت امنا -1-4
ي و تصـویب مقـررات و ضـوابط    گیر تصمیم، يگذار سیاستمرجع ، باالترین رکن مؤسسه

  ؛باشد میداخلی مؤسسه 
                                                                                                                                               

هـا و   گانه آن پس از تصویب در هیأت امناي هریک از دانشگاه نامه پیشنهادي و پیوست پنج این آیین -1
 .قابل اجرا است 1/1/91عالی و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري از تاریخ  مؤسسات آموزش
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ي ها شرکتمؤسسات و یا ، ها وزارتخانهعبارت است از کلیه : دستگاه اجرایی -1-5
یی کـه از سـوي   هـا  دسـتگاه مؤسسات و یا نهادهاي عمومی غیردولتی و نیز کلیه ، دولتی

  ؛ي مؤسسه تعیین شده باشدهیأت امنا
مؤسسه عبـارت اسـت از یـک سـال شمسـی کـه از اول        مالی سال: مالی سال -1-6

  ؛یابد میفروردین ماه شروع و به آخر اسفند ماه همان سال پایان 
و  گـردد  مـی تهیـه   مـالی  سـال برنامه مالی مؤسسه است که براي یک : بودجه -1-7

درآمدهاي اختصاصـی و سـایر منـابع مـالی و بـرآورد      ، ي دولتها کمک بینی پیشحاوي 
  ؛باشد میو عملیاتی است که در جهت تحقق اهداف مؤسسه  ها برنامهانجام  براي ها هزینه
ي ها فعالیتو  ها طرحو  ها برنامهعبارت از مبلغی است که براي اجراي : اعتبار -1-8

  ؛گردیده است بینی پیشمؤسسه در بودجه مربوط 
یی هـا  مسـؤولیت بندي کارهاي اجرایی براي انجام  باالترین سطح طبقه: برنامه -1-9

  ؛است که به مؤسسه محول شده است
عبارت است از درآمـدهایی کـه ناشـی از انجـام هرگونـه      : درآمد اختصاصی -1-10

ي از امکانات مؤسسه بوده و تحت عنوان درآمد اختصاصـی در بودجـه   مند بهرهفعالیت و 
  ؛رسد میو در جهت تحقق اهداف مؤسسه به مصرف  شود می بینی پیشمؤسسه 

یـا  ( معـاون اداري و مـالی  ، نامـه  آییناز مقام مجاز در این  منظور: مقام مجاز -1-11
، کـه درصـورت صـالحدید    باشد میو یا سایر معاونان مؤسسه حسب مورد ) عناوین مشابه

تفـویض اختیـار قـایم    . نماید میرییس مؤسسه بخشی از اختیارات خود را به وي تفویض 
اختیارات تفویض شده از سـوي ریـیس مؤسسـه را     دتوان میبه شخص بوده و مقام مجاز ن

  ؛تفویض نمایدغیر به
ــخیص -1-12 ــایر     :تش ــدمات و س ــاال و خ ــاب ک ــین و انتخ ــت از تعی ــارت اس عب

بـراي نیـل بـه    آنهـا   که تحصیل یا انجـام  شود مییی ها پرداختیی که منجر به ها فعالیت
  ؛اهداف مؤسسه ضروري است

تخصیص تمام یـا قسـمتی از اعتبـار مصـوب     عبارت است از : اعتبار تأمین -1-13
  ؛براي انجام فعالیت معین

  :عبارت است از ایجاد دین بر ذمه مؤسسه ناشی از نامه آییناز نظر این : تعهد -1-14
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  تحویل کار یا انجام دادن خدمت؛، خرید کاال )الف
  اجراي قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد؛ )ب
  ؛صالح ذياحکام صادره از مراجع قانونی و  )ج
  ی؛الملل بینیا مجامع  ها زمانسای و عضویت در الملل بینپیوستن به قراردادهاي  )د
  .ها کنفرانسسمینارها و ، کمک و اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی )ه
عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و : تسجیل -1-15

  ؛اثبات کننده بدهی مدارك
وسـیله مقـام مجـاز بـراي تأدیـه تعهـدات و        اي است که کتباً به اجازه: حواله -1-16
 نفـع  ذيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدیر امور مالی در وجـه   بدهی
  ؛شود میصادر 
سندي است که توسط رییس مؤسسه یا مقام مجـاز بـراي    :درخواست وجه -1-17

  ؛گردد میدر وجه مؤسسه صادر ، از محل اعتبارات مصوب عهده خزانه، هداتایفاي تع
هاي قابل پرداخت در قبال تعهد یا تحت عنوان  عبارت است از بدهی: هزینه -1-18

  ؛کمک یا عناوین مشابه
عبارت است از وجهی که توسط مدیر امور مالی بـا  : گردان پرداخت تنخواه -1-19

در اختیـار   هـا  پرداخـت و سایر  ها هزینهبراي انجام ، م مجازدستور رییس مؤسسه و یا مقا
  ؛گیرد میقرار ، گردان هستند ینی که مجاز به دریافت تنخواهمأمورواحدها و یا 

عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط قبـل از  : پرداخت پیش -1-20
 ؛گیرد میانجام تعهد انجام 

اداي قسمتی از تعهـد از   منظور بهعبارت است از پرداختی که : الحساب علی -1-21
  ؛گیرد میمحل اعتبار مربوط انجام 

مقــررات و ، اســت کــه طبـق قــوانین  اي ودیعـه ســپرده عبــارت از : سـپرده  -1-22
دریافت یـا پرداخـت   ، و یا جلوگیري از تضییع حقوق مؤسسه تأمین منظور بهقراردادها و 

مقــررات و ، ضــبط آن تــابع شــرایط مقــرر در قــوانین وصــول یــا، و اســترداد گــردد مــی
  ؛قراردادهاي مربوط است

ودیعه عبارت است از پرداخت یا دریافت غیرقطعی کـه بـراي مـدت    : ودیعه -1-23
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حسن اجراي تعهدات و ، صورت امانت بابت سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده معین و به
از محـل  ، خوابگـاهی و نظـایر آن  ، ريهاي مورد نیـاز مؤسسـه اعـم از ادا    ساختمان تأمین

عینـاً  ، و پـس از سـپري شـدن مـدت مربـوط      پـذیرد  میمؤسسه انجام  ربط ذياعتبارات 
  ؛گردد میمسترد و واریز 

اي که  نامه وثیقه عبارت است از وجه نقد یا دارایی غیرمنقول یا ضمانت: وثیقه -1-24
حسب مـورد از طـرف   ، مؤسسهدر اجراي مقررات مؤسسه و یا قراردادهاي منعقده توسط 

  ؛شود مینگهداري ، مقابل اخذ و نزد امور مالی مؤسسه براي اطمینان از حسن اجراي تعهد
نامه عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینـی   ضمانت :نامه بانکی ضمانت -1-25

بانـک ضـمانت   ، که بـه موجـب آن  ، تضمین عنوان بهدر ارتباط با یک قرارداد و ، وجه نقد
حقـوقی و حقیقـی را در رابطـه بـا انجـام تکـالیف و تعهـدات موضـوع قـرارداد           اشخاص

  ؛گیرد میعهده  به، نامه در ضمانت مبلغ مندرجتا  مابین فی
حسن  منظور بهوجوهی است که  :نامه آییناعتبارات خارج از شمول این  -1-26

و بـدون   دار اولویـت ي هـا  پرداخـت ي مؤسسه و تسریع در انجام برخـی از  ها برنامهاجراي 
مسؤولیت رییس مؤسسه هزینـه   و با تشخیصمنحصراً  ،نامه آیینالزام به رعایت مفاد این 

  ؛برسد هیأت امنا تصویب بههمه ساله  بایست میسقف این اعتبارات . گردد می
و  نامـه  آیـین ي مورد اسـتفاده در ایـن   ها حسابعناوین : ها حسابعناوین  -1-27

  ؛باشد میتابع سیستم حسابداري مؤسسه ، هاي آن پیوست
درآمـدها و  ، هـا  پرداخـت و  هـا  هزینـه عبارت است از تطبیـق   :نظارت مالی -1-28

و حصـول اطمینـان از    هیـأت امنـا  مصـوبات  ، نامـه  آیینهاي مؤسسه با مفاد این دریافت
صحت محاسبات مالی و اصالت و کفایت اسناد و مدارك مثبته در مورد میـزان و تحقـق   

  .اي هزینههریک از اقالم 
) کارکنـان ( علمی هیأتغیر فردي است که از بین اعضاي :مدیر امور مالی -2ماده 

یا پیمانی واجد صالحیت و بـا حکـم ریـیس مؤسسـه بـراي انجـام امـور مـالی و          رسمی
وظـایف و  ، و عالوه بر وظـایف سـازمانی   شود میمحاسباتی مؤسسه به این سمت منصوب 

  :گردد میي مشروحه ذیل به او محول ها مسؤولیت
  ؛هیأت امناو مصوبات  نامه آییناعمال نظارت مالی با رعایت مفاد این  )الف
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، ي مالی و نظارت بر حفظ اسـناد ها صورتو  ها گزارشاهداري حساب و تنظیم نگ )ب
  دفاتر و مدارك مالی؛

  و اوراق بهادار؛ ها سپرده، ها نقدینه، نگاهداري و حفظ و حراست و تحویل وجوه )ج
  نگاهداري حساب و نظارت بر اموال؛ )د
  .خزانهبه آنها  نظارت و کنترل بر وصول درآمدهاي اختصاصی و واریز )ه

علمـی   هیـأت غیر فردي است که از بـین اعضـاي   :معاون مدیر امور مالی -3ماده 
 به پیشنهاد مدیر امور مالی و حکـم معـاون اداري و مـالی   ، رسمی یا پیمانی واجد شرایط

ي هـا  مسـؤولیت مؤسسه به این سمت منصوب و قسـمتی از وظـایف و   ) یا عناوین مشابه(
  .شود میمدیر امور مالی به وي محول 

فـردي اسـت کـه از بـین      :عامل مالی/مسؤول مالی/رییس حسابداري -4ماده 
براي اداره امور مالی و محاسـباتی  ، علمی رسمی یا پیمانی واجد شرایط هیأتغیر اعضاي

) یـا عنـاوین مشـابه   ( واحدها و با پیشنهاد مدیر امور مالی و حکـم معـاون اداري و مـالی   
ي هـا  مسـؤولیت قسـمتی از وظـایف و   ، نماینده عنوان بهبه این سمت منصوب و ، مؤسسه

  .تا در واحد محل استقرار به انجام برساند گردد میمالی مدیر امور مالی به وي محول 
علمـی رسـمی یـا     هیـأت غیر فردي است که از بـین اعضـاي   :امین اموال -5ماده 

 بـه ایـن سـمت منصـوب و    ، با حکـم مـدیر امـور مـالی مؤسسـه     ، پیمانی واجد صالحیت
ي امـوال و اوراقـی کـه در حکـم     هـا  حسابتحویل و تحول و تنظیم ، مسؤولیت نگهداري

  .شود میواگذار ، عهده او وجه نقد است و کاالهاي تحت ابواب جمعی به
علمی رسمی یـا پیمـانی    هیأتغیر فردي است که از بین اعضاي: کارپرداز -6ماده 

خرید یا فروش و تدارك کـاال   تا نسبت به، شود میبه این سمت منصوب ، واجد صالحیت
طبق دستور مقام مافوق و در چـارچوب ضـوابط و مقـررات    ، و خدمات مورد نیاز مؤسسه

  .عمل نماید
ریــیس ، بـراي تصـدي مشــاغل معـاون مـدیر امــور مـالی      کــه صـورتی در  -7مـاده  
 هیـأت غیر انتصـاب اعضـاي  ، امین اموال و کـارپرداز ، عامل مالی/مسؤول مالی/حسابداري

 هیـأت غیر از اعضـاي ، هیأت امنابا تصویب  توان می، علمی رسمی یا پیمانی مقدور نباشد
  .صورت موقت و با اخذ تضمین الزم و کافی استفاده نمود به، علمی قراردادي
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  بودجه -فصل دوم
، ي راهبـردي هـا  برنامـه براسـاس  ، 1392بودجه پیشنهادي مؤسسه از سال  -8ماده 

 هیـأت امنـا   تصـویب  بـه در مهلـت مقـرر تنظـیم و    ، و عملیاتی سـالیانه مصـوب   ساله پنج
  .رسد می

، ي بودجه کل کشورها ردیفبراساس اعتباراتی که از محل ، بودجه تفصیلی -9ماده 
مانـده وجـوه    همچنـین  و گیـرد  مـی در اختیار مؤسسه قـرار  ، اعم از عمومی و اختصاصی

بـه   هـا  طـرح و  هـا  برنامـه به تفکیک ، اعتبار تأمینمصرف نشده سنوات قبل و سایر منابع 
وزارت  تأییـد بـا  ، پیشنهاد رییس مؤسسـه و حـداکثر تـا پایـان شـهریورماه همـان سـال       

  .رسد می هیأت امنا تصویب به
بـه تشـخیص ریـیس    ، هیـأت امنـا  تا زمان تصویب بودجه تفصـیلی توسـط    -تبصره

بـراي هـر مـاه انجـام     ، حداکثر بـه میـزان یـک دوازدهـم کـل بودجـه       ها هزینه، مؤسسه
  .پذیرد می

 تصـویب  بـه ، اصالحیه بودجه تفصیلی به پیشـنهاد ریـیس مؤسسـه    هرگونه -10ماده 
  .رسد می هیأت امنا
سـال دوم برنامـه پـنجم    ( 1391حداکثر تا پایان سـال   بایست میمؤسسه  -11ماده 

و  اي هزینـه ي هـا  فعالیـت شـامل  ( برنامه اجرایی سـاالنه  ،)توسعه جمهوري اسالمی ایران
مؤسسـه را تهیـه و    سـاله  پـنج برنامـه راهبـردي و برنامـه     ،)اي سـرمایه ي ها داراییتملک 

برنامه عملیـاتی  ، مالی سالبراي هر ، ها برنامهبرساند و مبتنی بر این  هیأت امنا تصویب به
  .ارایه نماید امنا هیأتبه ، تصویب منظور بهسالیانه خود را تهیه و 

  ها درآمدها و دریافت -فصل سوم
  :باشد میزیر  شرح بههاي مؤسسه  انواع درآمدها و دریافت -12ماده 

ي بودجـه کـل   ها ردیفوجوهی که تحت عنوان کمک و یا عناوین دیگر از محل  )الف
  ؛گیرد میکشور در اختیار مؤسسه قرار 

 براسـاس  آنهـا  درآمدهاي اختصاصی مؤسسه که انـواع و نحـوه وصـول و مصـرف     )ب
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و به حساب خزانه واریـز و بنـا بـه درخواسـت      باشد می» 1دستورالعمل پیوست شماره «
  ي پرداخت مؤسسه منتقل خواهد شد؛ها حسابمؤسسه به 

که نحوه وصـول و مصـرف آن در   » اعتبار تأمینسایر منابع «وجوهی تحت عنوان  )ج
  مشخص گردیده است؛، یا مقررات خاص دیگري، نامه آییناین 

 براســاس آنهــا ي مردمــی کــه انــواع و نحــوه وصــول و مصــرفهــا کمــکهـدایا و   )د
  ؛باشد می» 2دستورالعمل پیوست شماره «

  وصول مطالبات؛ )ه
  .وجوه حاصل از موقوفات )و

که بر طبق مقـررات  آنها  مان یا وثیقه یا ودیعه و یا نظایرالض سپرده یا وجه -13ماده 
باید بـه حسـاب   ، گردد میو یا برحسب ضرورت و مورد به تشخیص مؤسسه اخذ و وصول 

  .واریز شود، نماید میبانکی که مؤسسه به همین منظور افتتاح 
رد وجوه سپرده و یا جبران خسارت ناشی از عدم اجراي تعهدات از محـل   -1تبصره 

خواهـد   عمـل  بـه  ،براساس تشخیص رییس مؤسسه یا مقام مجـاز ، موجودي حساب فوق
  .آمد

از موجـودي  ، مؤسسه مجـاز اسـت بـراي رفـع احتیاجـات ضـروري خـود        -2تبصره 
، مـالی  سـال ان همـان  مشروط به آنکه حداکثر تا پایـ ، صورت موقت ي سپرده بهها حساب

 تصویب بهتعیین مصادیق احتیاجات ضروري باید . استفاده نماید، وجه مربوط تأدیه گردد
  .رییسه برسد هیأت

تمـام یـا قسـمتی از مـوارد     ، هیأت امنابا تصویب  دتوان میرییس مؤسسه  -3تبصره 
ي جـاري دو منظـوره نـزد    هـا  حسـاب هـاي نقـد خـود را در     موضوع این ماده و موجودي

واریـز نمایـد و درآمـد حاصـل را جـزو      ، باشد میآنها  عمده دار سهامیی که دولت ها بانک
  .به مصرف برساند، درآمدهاي اختصاصی مؤسسه محسوب و در قالب بودجه سنواتی

براي تقسیط بدهی اشخاص به مؤسسه و یا دادن مهلـت بـه    که موارديدر  -14ماده 
موقـع   بـه هاي نقدي ناشی از اسـتنکاف و یـا عـدم پرداخـت      بدهکاران مزبور و نیز جریمه

رییس مؤسسـه مجـاز اسـت    ، تعیین تکلیف نشده باشد، به موجب مقررات عمومی، بدهی
ـ . هاي مذکور را حداکثر تا مدت یک سال تقسیط نماید بدهی دهی بـراي مـدت   تقسیط ب
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  .باشد می هیأت امناموکول به موافقت ، بیش از یک سال
، ناشی از ارتکاب جرایم و یا تخلفـات باشـد  ، هاي موضوع این ماده چنانچه بدهی - تبصره

مـانع از تعقیـب قـانونی    ، استیفاي طلب مؤسسه از طریـق تقسـیط بـدهی و یـا دادن مهلـت     
  .نخواهد بود، صالح ذيسایر مراجع توسط مؤسسه یا  ربط ذيمتخلفین و یا مجرمین 

  ها پرداختو  ها هزینه - فصل چهارم
ي جاري مستمر که نوعـاً انجـام آن از یـک    ها هزینهدر مورد آن قسمت از  -15ماده 

، به تشـخیص ریـیس مؤسسـه یـا مقـام مجـاز       دتوان میمؤسسه ، کند میتجاوز  مالی سال
منعقـد  ، کنـد  مـی تجـاوز   مـالی  سـال قراردادهایی را براي مدت متناسب که اجراي آن از 

در این صورت مؤسسه مکلف اسـت در بودجـه سـاالنه خـود اعتبـارات الزم بـراي       . نماید
  .پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید

رییسـه   هیـأت  تصـویب  بـه ، ي موضوع این مـاده و شـرایط آن  ها هزینهانواع  -تبصره
  .رسد میمؤسسه 

، اعتبـار  تأمین، از طی مراحل تشخیص پس ترتیب به ها پرداختو  ها هزینه -16ماده 
  .یابد میاعمال نظارت مالی و صدور حواله تحقق ، تسجیل، تعهد

در مـورد  ، رعایت ترتیب و به انجـام رسـاندن مراحـل موضـوع ایـن مـاده       -1تبصره 
اسـتثناي مرحلـه   بـه  ( الحسـاب  علـی و ) به استثناي مرحلـه انجـام تعهـد   ( پرداخت پیش

  .نیز الزامی است) باشد میتسجیل که براي تمام دین مقدور ن
کننده مراحل موضوع این  امضاي سند حسابداري منضم به مدارك اثبات -2تبصره 

تعهـد و  ، بـه منزلـه تحقـق مراحـل تشـخیص     ، ماده از سوي رییس مؤسسه یا مقام مجاز
اعتبـار   تأمینبه منزله تحقق مرحله ، مالی امور تسجیل و امضاي سند مذکور توسط مدیر

  .و اعمال نظارت مالی است
تسـجیل و  ، صالحیت و اختیار تشخیص و همچنین مسؤولیت انجام تعهد -17ماده 
با  ها پرداختاعتبار و تطبیق  تأمینو  باشد میعهده رییس مؤسسه یا مقام مجاز  حواله به

  .باشد میعهده مدیر امور مالی  به، ضوابط مورد عمل
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مسـتقیماً و  ، حسـب مـورد  ، ي موضوع ایـن مـاده  ها مسؤولیتاختیارات و  -1تبصره 
بدون واسطه از طرف رییس مؤسسه به سایر مقامات مجـاز مؤسسـه کـالً یـا بعضـاً قابـل       

موجب سلب اختیار و یـا  ، ؛ لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسؤولیتباشد میتفویض 
  .ودنخواهد ب، کننده تفویضرافع مسؤولیت از 

ي مربـوط بـه ریـیس    ها مسؤولیتتفویض اختیارات و ، دراجراي این ماده -2تبصره 
  .باشد میمؤسسه به مدیر امور مالی و یا کارکنان امور مالی مجاز ن

درصد  25تا سقف ، مؤسسه مجاز است براساس قراردادهاي کتبی منعقده -18ماده 
ضمانتنامه معتبر به تشخیص رییس  مبلغ قرارداد را قبل از انجام تعهد و در ازاي دریافت

  .نماید پرداخت پیش، مؤسسه
مؤسسه مجاز است در خریدهاي خارجی مؤسسه که به علت عـدم وجـود    -19ماده 

درصـد مبلـغ    25تـا سـقف   ، امکان اخذ ضمانت وجود نـدارد ، نماینده فروشنده در کشور
تصـویب  ، یس مؤسسـه قرارداد و یا در موارد استثنایی کل مبلغ قرارداد را به تشخیص ری

  .پرداخت نماید، پرداخت پیشتحت عنوان ، و قبل از انجام تعهد هیأت امنا
بنا به عللی تسجیل و تهیه اسناد و مدارك الزم براي تأدیـه   که موارديدر  -20ماده 

، الحسـاب  قسمتی از وجه تعهد شده را تحت عنوان علـی  توان می، تمام دین مقدور نباشد
 .پرداخت نمود یا مقام مجاز به تشخیص رییس مؤسسه

گـردان   الحساب و تنخواه علی، پرداخت پیشمیزان و نحوه واگذاري و واریز  -21ماده 
رییسه  هیأت تصویب بهطبق دستورالعملی است که ، و نوع تضمین مورد نیاز حسب مورد

  .رسد میمؤسسه 
بـراي  ، کـز استفاده از تسهیالت خریـدهاي متمر  منظور به دتوان میمؤسسه  -22ماده 

وجـوهی را بـه   ، کاالها یا انجام خدمات مورد نیاز با اعالم وزارت یا دستگاه اجرایی تأمین
وجـوه  . واریـز نمایـد  ، شـود  مـی یی که به همین منظور تعیین شده یا ها حسابحساب یا 

منظـور و پـس از وصـول     پرداخـت  پیشبه حساب ، ي فوقها حسابواریزي به حساب یا 
حسـاب از طـرف وزارت یـا دسـتگاه      کاالها یا انجام خدمات موردنظر و با دریافت صـورت 

  .شود میبه حساب هزینه منظور  ،اجرایی مربوط
و غیرمصرفی که در این ارتباط تهیـه و   اي سرمایهکلیه تجهیزات و کاالهاي  -تبصره
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ایـن  » 48«تورالعمل موضـوع مـاده   متعلق به مؤسسه بوده و مشمول دس، شود میتدارك 
  .خواهد بود نامه آیین

ي بانکی مجاز انجام ها حساباز طریق صرفاً  ي مؤسسه بایستیها پرداخت -23ماده 
یـا   نفـع  ذيپرداخت وجـه بـه   ، نفع ذيگیرد و گواهی بانک دایر بر انتقال وجه به حساب 

رسید گیرنده  عنوان به، یا قایم مقام قانونی او نفع ذيقایم مقام قانونی او و حواله در وجه 
  .گردد میوجه تلقی شده و پرداخت محسوب 

اخذ امضا از ، در موارد استثنایی که با تشخیص رییس مؤسسه یا مقام مجاز -تبصره
دایر بر پرداخـت  ، یکی از مقامات مذکور تأیید، گیرنده وجه مقدور و یا به مصلحت نباشد

رسید دریافت کننـده وجـه تلقـی و سـند قابـل      ) چک و یا نقد ورتص به( نفع ذيوجه به 
  .احتساب به هزینه قطعی است

 عنـوان  بـه بخشـی از اعتبـارات مؤسسـه را    ، همه سـاله  دتوان می هیأت امنا -24ماده 
اعتبارات مـذکور  ، در این صورت. تصویب نماید» نامه آییناعتبارات خارج از شمول این «

هزینـه و گـزارش   ، فقط براي موارد ضروري خـارج از شـمول  ، به تشخیص رییس مؤسسه
  .شود میارایه  هیأت امنامربوط به 
پرداخت هرگونه وجهـی بـه اشـخاص حقیقـی و حقـوقی تحـت عنـاوین         -25ماده 

ي هـا  هزینهعلمی و کمک  هیأتغیر علمی و اعضاي هیأتاعضاي ، مددکاري دانشجویان
مشـروط بـر آن اسـت کـه بـه      ، نظـایر آن  آموزشی و یا، مطالعاتی و پژوهشی، دانشجویی

کننده وجه در جهـت   تشخیص رییس مؤسسه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت
بـه  ، کننده وجـوه  وجوه پرداختی از این بابت با اخذ رسید از دریافت. اهداف مؤسسه باشد

  .حساب هزینه منظور خواهد شد
بعد منتقل و ضـمن درج در  مانده اعتبارات مصرف نشده هر سال به سال  -26ماده 

تأدیـه   منظـور  بهاین مانده باید بدواً . رسد می هیأت امنا تصویب بهبودجه تفصیلی مؤسسه 
، تعهدات سنوات قبل که توسط مؤسسه ایجاد ولی در سال مربوط پرداخـت نشـده اسـت   

  .شود بینی پیش
منحصـراً   اي سـرمایه ي ها داراییمانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک  -1تبصره 

  .رسد می اي سرمایهي ها داراییبه مصرف تملک 
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بـا رعایـت مفـاد    صرفاً  اي هزینهمانده واقعی وجوه مصرف نشده اعتبارت  -2تبصره 
قابـل  ، هیـأت امنـا  این ماده و پرداخت کلیه مطالبات در هر مورد و پس از اخذ مجـوز از  

ي معـین و  هـا  طـرح و تکمیل  براي اجرا، اي سرمایهي ها داراییهزینه در اعتبارات تملک 
  .باشد میمصوب وزارت ، مشخص

، ي مردمی و هـدایا ها کمکي بانکی مؤسسه به استثناي حساب ها حساب -27ماده 
ي مربوط با درخواست مـدیر امـور مـالی    ها پرداختها و  به تعداد مورد نیاز جهت دریافت

اسـتفاده از  . گـردد  مـی افتتاح ، باشد میعمده آن  دار سهامهایی که دولت  نزد شعب بانک
ي مزبور با امضاي مشترك مدیر امور مالی و رییس مؤسسه یا مقام مجاز ممکن ها حساب

  .خواهد بود

  معامالت -فصل پنجم
اجرت کـار و  ، پیمانکاري، معامالت مؤسسه اعم از خرید یا فروش یا اجاره -28ماده 

و  هیـأت علمـی  عضـاي  ي اسـتخدامی ا هـا  نامه آیینمشمول  که موارديغیره به استثناي 
حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایـده انجـام   ، و مقررات جایگرین باشد هیأت علمیغیر
  :مگر در موارد زیر، شود می

ي دولتـی یـا   هـا  شرکتیا مؤسسات یا  ها وزارتخانه، معامالتی که طرف معامله -28-1
  باشد؛آنها  و مؤسسات وابسته به ها ارگانیا  ها شهرداري

به تشخیص و مسؤولیت رییس مؤسسه با مؤسسات و آنها  معامالتی که انجام -28-2
متعلـق بـه   آنهـا   نهادهاي عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که سهام عمده یا مالکیـت 

  مؤسسات و نهادهاي مذکور باشند؛
  ؛پذیرد میمعامالتی که از محل اعتبارات تحقیقات مؤسسه انجام  -28-3
ت و حقوقی که تا سقف معامالت متوسـط و بـه تشـخیص    خدما، خرید اموال -28-4

  رییس مؤسسه به صرفه و صالح مؤسسه باشد؛
منوط به اخـذ نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتري و      ، منقولغیر اجاره اموال -28-5

 رییس مؤسسه؛
بـه  ، فنـاوري ي فکري و ها مالکیتبرداري از  بهره حقفروش یا واگذاري ، خرید -28-6
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 رییسه؛ هیأتتشخیص کارشناس یا کارشناسان منتخب 
ي اطالعــاتی هـا  بانــک، پژوهشـی  -نشـریات علمــی ، خریـد یــا فـروش کتــب   -28-7

پژوهشی و آموزشی ، خدمات هنري و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی، الکترونیکی
خدمات مشاوره و خدمات مؤسسـات علمـی بـه تشـخیص ریـیس       همچنین غیرموظف و

 مؤسسه؛
 صـالح  ذيخرید کاالهاي مورد مصرف که نرخ ثابتی از طرف دولت یا مراجـع   -28-8

  تعیین شده باشد؛آنها  براي
 خرید کاالهاي انحصاري؛ -28-9
هزینه مسـافرت و نظـایر آن در   ، دریایی و زمینی، کرایه حمل و نقل هوایی -28-10

 صورت وجود نرخ ثابت؛
آالت  تکمیل لوازم و تجهیزات و ماشـین خرید قطعات یدکی براي تعویض یا  -28-11

ي دقیق و لوازم گیر اندازهخرید ادوات و ابزار و وسایل  همچنین ثابت و متحرك موجود و
 به تشخیص رییس مؤسسه؛، آزمایشگاهی علمی و فنی و سمعی و بصري و نظایر آن

 آالت ثابت و متحرك به تشخیص رییس مؤسسه؛ تعمیر ماشین -28-12
 بوط به چاپ و صحافی به تشخیص رییس مؤسسه؛امور مر -28-13
خریدهاي ارزي با اعالمیـه بانـک و مـدارك تـرخیص کـاال از گمـرگ و در        -28-14

 رییسه؛ هیأتمستند به مصوبه ، شرایط غیرمتعارف
خسارات و جرایم ناشی از اجراي احکام قضایی و یا سایر احکـامی  ، تعهدات -28-15

 ؛گردد میصادر  صالح ذينونی که به موجب قانون ازسوي مراجع قا
صـورت   خریدهایی که بنا به ضرورت و موافقـت کتبـی ریـیس مؤسسـه بـه      -28-16

  .گردد میمتمرکز توسط وزارت برگزار 
زیـر   شـرح  بـه متوسط و عمده ، دسته جزیی» 3«معامالت از نظر مبلغ به  -29ماده 

  :شوند میبندي  طبقه
  ریال تجاوز نکند؛ 000/000/55معامالت جزیی معامالتی است که مبلغ آن از  )الف
ریـال بیشـتر و از    000/000/55معامالت متوسط معامالتی است که مبلـغ آن از   )ب
  ریال تجاوز نکند؛ 000/000/550
  .ریال بیشتر باشد 000/000/550معامالت عمده معامالتی است که مبلغ آن از  )ج
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قابل تغییر اسـت و   هیأت امنابه تشخیص ، اي مذکور در این مادهه نصاب -1تبصره 
هاي تعیین شده را اعمال  رییس مؤسسه مجاز است نصاب، هیأت امنااز زمان تصویب در 

 .نماید
مبلغ معاملـه و در  ، مبناي نصاب در خرید براي معامالت جزیی و متوسط -2تبصره 

  .مورد معامالت عمده مبلغ برآورد است
مبناي نصاب در فروش در معامالت جزیی به تشخیص کارشناس رسمی  -3تبصره 

در معامالت متوسط مبلغ تعیین شده از طرف کارشـناس رسـمی   ، رییسه هیأتمنتخب 
رییسـه و در معـامالت عمـده مبلـغ تعیـین شـده از طـرف         هیـأت دادگستري منتخـب  

از میــان ســه کارشــناس رســمی ( هیــأت امنــاکارشــناس رســمی دادگســتري منتخــب 
  .است) هیأت امنادادگستري معرفی شده به 

نبایـد بـا   ، هـاي فـوق   مبلغ یا برآورد معامالت مشمول هـر یـک از نصـاب    -4تبصره 
 تـر  پـایین به نصـاب  ، شوند میمتعارف یک مجموعه واحد تلقی  طور بهتفکیک اقالمی که 

  .برده شود
  :پذیرد میي ذیل انجام ها وشرمناقصه در معامالت به یکی از  -30ماده 

بـه تشـخیص و مسـؤولیت    ، خرید به کمترین بهـاي ممکـن  ، در معامالت جزیی )الف
  کارپرداز؛

بـه تشـخیص و مسـؤولیت    ، خرید به کمترین بهـاي ممکـن  ، در معامالت متوسط )ب
  ؛مقام مجازرییس مؤسسه یا  تأییدکارپرداز و مسؤول مافوق و 

 نامـه  آگهی مناقصه عمومی و یا ارسـال دعـوت   انتشارخرید با ، در معامالت عمده )ج
 .به تشخیص رییس مؤسسه و طی مراحل مناقصه) محدود مناقصه(

  :پذیرد میي ذیل انجام ها روشمزایده در معامالت به یکی از  -31ماده 
بـه تشـخیص و مسـؤولیت    ، فروش به بیشترین بهاي ممکـن ، درمعامالت جزیی )الف

  کارپرداز؛
مشـروط بـه شـروع    ، فروش به بیشترین بهاي ممکـن یـا حـراج   ، متوسطمعامالت  در )ب

، حراج از بهاي کارشناسی شده و واگذاري به خریداري که بهترین بهـا را پیشـنهاد داده باشـد   
  رییس مؤسسه یا مقام مجاز؛ تأییدبه تشخیص و مسؤولیت کارپرداز و مسؤول مافوق و 
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  .یده عمومی و طی مراحل مزایدهفروش با انتشار آگهی مزا، درمعامالت عمده )ج
انجام مناقصه یا مزایـده براسـاس گـزارش تـوجیهی واحـد       که موارديدر  -32ماده 

بـه انتخـاب    نفـر  یـک مدیر امور مالی و ، ی مرکب از مقام مجازهیأتمربوط و به تشخیص 
. معامله را به طرق دیگـري انجـام داد   توان می، رییس مؤسسه میسر یا به مصحلت نباشد

نحـوه انجـام معاملـه را    ، مزبور بـا رعایـت صـرفه و صـالح مؤسسـه      هیأتدر این صورت 
 .رییس مؤسسه معتبر خواهد بود تأییدکه پس از  نماید میمشخص 
در هـر مـورد بـا دعـوت      نامـه  آیـین این » 32«موضوع ماده  هیأتجلسه  -33ماده 

 هیـأت کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسه . شود میتشکیل رییس مؤسسه یا مقام مجاز 
در مـورد تقاضـاي تـرك    ، و اعالم نظر خود نسـبت بـه گـزارش تـوجیهی واحـد مربـوط      

لـیکن  . نحـوه انجـام معاملـه مـورد نظـر هسـتند       همچنین تشریفات مناقصه یا مزایده و
  .اکثریت اعضا معتبر خواهد بودرأي  با هیأتتصمیمات 
گرفتن فـاکتور و مـدارك مثبتـه و یـا تنظـیم قـرارداد       ، در کلیه معامالت -34ماده 

مبـادرت بـه   ، مگر در موارد اضطراري و استثنایی که با گزارش واحد مربوط، الزامی است
  .رسد میرییس مؤسسه یا مقام مجاز  تأییدتنظیم صورت مجلس خرید گردیده و به 

دسـتورالعمل  «نحوه انجام مناقصه و مزایده در معامالت عمده به موجـب   -35ماده 
  .خواهد بود» 3پیوست شماره 

  نظارت مالی -فصل ششم
، نامـه  آیـین ایـن  » 2«ماده » الف«اعمال نظارت مالی در اجراي مفاد بند  -36ماده 

  .عهده مدیر امور مالی مؤسسه است به
یـا  ( مالی در قبال مـدیر امـور مـالی    عامل /مسؤول مالی /رییس حسابداري -تبصره
در مـورد اعمـال   ، در قبـال ریـیس مؤسسـه   ) یا معاون وي( و مدیر امور مالی) معاون وي

نحوه و حدود نظارت مالی بر طبق دسـتورالعملی  . باشند می گو پاسخصحیح نظارت مالی 
  .رسد میرییسه مؤسسه  هیأت تصویب بهخواهد بود که 

مـدیر امـور مـالی پرداخـت وجهـی را بـرخالف مفـاد ایـن          که صورتیدر  -37ماده 
مراتب را با ذکر دالیل مربوط کتباً به مقام ، تشخیص دهد هیأت امناو مصوبات  نامه آیین
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مقـام صـادر کننـده دسـتور پـس از وصـول       . کنـد  میصادر کننده دستور پرداخت اعالم 
مراتب را کتباً به ، عهده بگیرد بهگزارش مدیر امور مالی چنانچه مسؤولیت امر پرداخت را 

مدیر امور مـالی مکلـف بـه پرداخـت وجـه       صورت ایندر ، نماید میمدیر امور مالی اعالم 
  .باشد می هیأت امنامزبور و ارایه گزارش به 

، از شخص رییس مؤسسـه باشـد   غیر ،چنانچه مقام صادرکننده دستور پرداخت - تبصره
  .رییس مؤسسه اقدام به پرداخت نماید تأییدمدیر امور مالی مکلف است پس از اطالع و 

  امور حسابداري و حسابرسی -فصل هفتم
سال سوم برنامه پـنجم  ( 1392مؤسسه مکلف است حداکثر تا پایان سال  -38ماده 

  .نظام حسابداري تعهدي را طراحی و اجرا نماید ،)توسعه جمهوري اسالمی ایران
در  منـدرج  يها حسابعناوین ، تا زمان برقراري سیستم حسابداري تعهدي -رهتبص

  .باشد میتابع سیستم حسابداري مورد عمل مؤسسه ، نامه آییناین » 1«ماده 
و  هـا  برنامـه جلوگیري از تداخل منابع مـالی مؤسسـه و تفکیـک     منظور به -39ماده 

ي مؤسسه به تفکیـک  ها حساب، شوند میمالی  تأمینیی که از محل منابع خاصی ها طرح
  .شوند میمنابع مالی و تحت عنوان حساب مستقل ثبت و نگهداري 

، نامـه  آیـین ایـن  » 38«ي مستقل مؤسسه با رعایـت مفـاد مـاده    ها حساب -40ماده 
  :و عبارتند از شود مینگهداري 

  ؛اي هزینهحساب مستقل وجوه اعتبارات  -40-1
  ؛اي سرمایهي ها داراییحساب مستقل وجوه اعتبارات تملک  -40-2
  حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی؛ -40-3
 ي مردمی؛ها کمکحساب مستقل وجوه هدایا و  -40-4
 حساب مستقل وجوه سپرده؛ -40-5
 حساب مستقل وجوه بازنشستگی؛ -40-6
 حساب مستقل وجوه سایر منابع؛ -40-7
ي مستقل که عنداللزوم به پیشنهاد مدیر امور مالی و موافقـت  اه حسابسایر  -40-8

 .رییس مؤسسه ایجاد خواهد شد
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ي مالی مؤسسه که هر سال براساس دفاتر و مـدارك حسـابداري   ها صورت -41ماده 
حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد توسط مؤسسه تنظیم و پس از انجام حسابرسی توسـط  

 هیـأت امنـا  براي بررسی و تصویب بـه  ، تا پایان شهریور ماه هیأت امناحسابرس منتخب 
 :عبارتند از، گردد میارایه 

 ي مستقل؛ها حسابترازنامه ترکیبی کلیه  -41-1
  حساب ترکیبی درآمد و هزینه؛ صورت -41-2
  صورت ترکیبی تغییرات در حساب مازاد؛ -41-3
وه اعتبـارات  ي مسـتقل وجـ  هـا  حسـاب صورت عملکرد ساالنه بودجـه بـراي    -41-4
 .و اختصاصی اي سرمایهي ها داراییو تملک  اي هزینه

حساب دریافت و پرداخـت هـر    مدیر امور مالی مؤسسه مکلف است صورت -42ماده 
سه ماه را حداکثر تا پایان ماه چهارم به رییس مؤسسه و حساب نهـایی را پـس از انجـام    

م حسابرسی توسـط حسـابرس   در دستورالعمل نحوه انجا مندرج  مفادحسابرسی براساس 
از ، حـداکثر تـا پایـان شـهریور مـاه      ،)4دستورالعمل پیوست شـماره  ( هیأت امنامنتخب 

 .تسلیم نماید هیأت امناطریق رییس مؤسسه به 
اسـناد و مـدارك   ، ي مستقل و نمونه اوراق دفاترها حسابنحوه نگهداري  -43ماده 

ي نوین حسـابداري بـا رعایـت مفـاد     ها روشي مالی و استفاده از ها گزارشحسابداري و 
  .گردد میتعیین  نامه آییناین » 38«ماده 

ي افـزار  نـرم ي هـا  خروجینسخه نوشتاري ، منظور از دفاتر موضوع این ماده -تبصره
رییس مؤسسـه یـا مقـام مجـاز      تأییدکه به  باشد میسیستم مالی مورد عمل در مؤسسه 

  .رسیده باشد

  اموال -فصل هشتم
عهـده   مسؤولیت حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول مؤسسـه بـه   -44ماده 

  .باشد میو مسؤولیت نگهداري حساب اموال با مدیر امور مالی  گیرنده تحویل
  .اموال منقول غیرمصرفی است، منظور از اموال منقول مذکور در این فصل -تبصره
ی مرکـب از  هیـأت توسط  ،اموال منقول اسقاط شده یا مازاد بر نیاز مؤسسه -45ماده 
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کارشـناس خبـره و    نفـر  یـک مدیر امـور مـالی و    ،)یا عناوین مشابه( معاون اداري و مالی
بـا  ، امـوال  گونـه  ایـن فروش ، گردند میمتعهد با انتخاب رییس مؤسسه مشخص و تعیین 

 و وجوه حاصل از فـروش  باشد میمجاز  نامه آییناین » 29«ماده » 3«رعایت مفاد تبصره 
  .گردد میبه حساب درآمد اختصاصی مؤسسه واریز آنها 

از شمول ایـن  ، باشد میبه موجب قانون ممنوع آنها  اموال منقولی که فروش -تبصره
  .ماده مستثنا است

به استثناي ، منقول مازاد بر نیاز مؤسسهغیر تبدیل به احسن نمودن اموال -46ماده 
از طریق فـروش امـوال   ، بناهاي تاریخی استو ملّی  منقولی که از نفایس و آثارغیر اموال

اموال به  گونه اینوجوه حاصل از فروش . باشد میمجاز  هیأت امنابا تصویب صرفاً  ،مذکور
  .گردد میحساب درآمد اختصاصی مؤسسه واریز 

منقول قابل فروش با رعایـت مفـاد   غیر ارزیابی و تعیین مبناي قیمت اموال -تبصره
  .گیرد میانجام  نامه آیین این» 29«ماده » 3«تبصره 

منقول غیر حق استفاده از اموال، هیأت امناپس از تصویب  دتوان میمؤسسه  -47ماده 
واگـذار  ) اذن در انتفـاع ( موقت و بدون حق تصرف مالکانـه  طور بهمازاد بر احتیاج خود را 

  .شود میدرآمد اختصاصی مؤسسه تلقی  عنوان بهدرآمد حاصل از این بابت . نماید
نحوه نگهداري اموال و رسیدگی و چگونگی نظارت و تمرکز حساب اموال  -48ماده 
  .خواهد بود» 5دستورالعمل پیوست شماره «منقول مؤسسه به موجب غیر منقول و

جزو اموال مؤسسه محسوب ، گردد میهدایاي غیرنقدي که به مؤسسه اهدا  -49ماده 
دستورالعمل پیوست ( آن با رعایت مفادفروش و تبدیل به احسن نمودن ، و نحوه استفاده

  .باشد می هیأت امناو مصوبات  نامه آیینتابع مقررات این  ،)2شماره 

  سایر مقررات -فصل نهم
نامه بانکی یا سپرده نقدي یا چـک تضـمین شـده بـانکی      دریافت ضمانت -50ماده 

سپرده شرکت در مناقصه و مزایده و یا تضمین حسـن انجـام معاملـه و ضـمانت      عنوان به
در هـر  ، الزامی است و در هر صورت با تشـخیص ریـیس مؤسسـه   ، پرداخت پیشاسترداد 

  .باشد میزمان قابل تبدیل به یکدیگر 
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در خریدهاي خارجی مؤسسه که به علت عدم وجود نماینـده فروشـنده در    -تبصره
 تأییـد و » 32«موضـوع مـاده    هیـأت با تشـخیص  ، ضمانت وجود ندارد امکان اخذ، کشور

  .باشد میدریافت ضمانت ضروري ن، رییس مؤسسه
هـا و برگـزاري مراسـم و دادن هـدایا و      پـذیرایی ، ها در مورد هزینه دعوت -51ماده 

علمـی و   هیـأت اعضـاي  ، هـاي علمـی و ورزشـی دانشـجویان     همچنین هزینـه مسـافرت  
تهیه اسـناد و مـدارك مربـوط     که موارديدر ، علمی در داخل یا خارج از کشور هیأتغیر

  .قابل احتساب به هزینه است، رییس مؤسسه یا مقام مجاز تأییدبا ، مقدور نباشد
 رییس مؤسسه مکلف است گزارش عملیـات مـالی انجـام شـده سـاالنه را      -52ماده 
  .ارایه نماید هیأت امناب به شده در برنامه و بودجه مصو بینی پیشاهداف  براساس

عنداللزوم رعایت تمـام یـا قسـمتی از مقـررات عمـومی       دتوان میمؤسسه  -53ماده 
ي هـا  پـروژه و  هـا  طـرح کشور را در اجراي  اي سرمایهي ها داراییحاکم بر اعتبارات تملک 

  .الزامی نماید، موضوع این اعتبارات
 نحـوي  بهتعیین تکلیف نگردیده و یا آنها  براي نامه آییندر این  که مواردي -54ماده 

کماکان تابع قـوانین و مقـررات عمـومی     هیأت امناتا زمان تصویب ، مسکوت مانده است
  .کشور خواهد بود

» ط«بـه اسـتناد بنـد    پیوست  5تبصره و  26ماده و  55در  نامه آییناین  -55ماده 
و پژوهشـی   عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهي امناي ها هیأتقانون تشکیل » 7«ماده 

وظـایف و  ، قانون اهداف 10مفاد ماده ، انقالب فرهنگی عالی شوراي 23/12/1367مصوب 
مجلس شوراي اسالمی و  18/5/1383مصوب  فناوريتحقیقات و ، تشکیالت وزارت علوم

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسـالمی ایـران   » 20«ماده » ب«در اجراي مفاد بند 
ي الزم بـراي  هـا  زمینـه ایجـاد   منظـور  بـه ، مجلس شوراي اسـالمی  15/10/1389مصوب 

اهـداف  ي ایجاد شده وتسـهیل درحصـول   ها ظرفیتي ازمند بهره، وري بهرهارتقاي سطح 
 مؤسسـه یی گو پاسخزمان  و هم مؤسسهاستقالل مالی  در برنامه یادشده و با هدف ندرجم

رسـید و  ...................................  يهیأت امنا تصویب به..............  در تاریخ، ربط ذيبه مراجع 
  .باشد میقابل اجرا  1/1/91از تاریخ  فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم تأییدبا 
  

کامران دانشجو -فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم  
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  »پیوست شماره یک«
  دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهاي اختصاصی

  مالی و معامالتی نامه آیین» 12«ماده » ب«موضوع بند 
ناشـی از نتـایج   ، درآمدهاي اختصاصی که مؤسسه مجاز به تحصیل آنهاست -1ماده 

  :باشد میي زیر ها فعالیت
  ي پژوهشی و استفاده از نتایج آن؛ها فعالیت -1-1
  ي فکري؛ها مالکیتفروش یا واگذاري حق استفاده از  -1-2
  مهندسی و آزمایشگاهی؛، فروش خدمات فنی-1-3
  اجرایی و کارشناسی؛، اي خدمات مشاوره -1-4
  ي؛افزار نرماطالعات تولیدي و ، نتایج تحقیقات، نشریات، فروش کتب -1-5
  ي آموزشی؛ها لیتفعا -1-6
  استفاده از امکانات چاپ و تکثیر؛ -1-7
  آزمایشگاهی و کارگاهی؛، پژوهشی، استفاده از فضاها و امکانات آموزشی -1-8
کارگـاهی و تولیـدي کـه بـه     ، ي واحـدهاي خـدماتی  ها فعالیتدرآمد ناشی از  -1-9

  ؛شوند میموجب قانون ایجاد شده یا 
  سلف سرویس و نظایر آن؛، امکانات ورزشیاستفاده از فضاها و  -1-10
  دامداري و نظایر آن؛، محصوالت کشاورزي، فروش خدمات درمانی -1-11
  درآمد ناشی از موقوفات با رعایت مفاد وقف نامه؛ -1-12
منقول مازاد بر احتیاج مؤسسه بدون حق غیر درآمد ناشی از استفاده از اموال -1-13

  اذن در انتفاع و نظایر آن؛، هاي اجارهدر قالب قرارداد، تصرف مالکانه
ي آموزشی ها کارگاه، ها نشست، سمینارها، ها درآمد ناشی از برگزاري همایش -1-14

  و نظایر آن؛
  تبدیل به احسن؛ منظور بهمنقول غیر فروش اموال منقول و -1-15
ي جـاري دومنظـوره   هـا  حسـاب هاي نقدي در  درآمد ناشی از واریز موجودي –1-16

  ؛باشد میعمده آن  دار سهامیی که دولت ها بانکمؤسسه نزد 
 مقررات مندرجي شرکت در مناقصه یا مزایده که با رعایت ضوابط و ها سپرده -1-17
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  ؛گردد میبه نفع مؤسسه ضبط ، مالی و معامالتی نامه آیین 3در پیوست شماره 
  ایده؛درآمد حاصل از فروش اسناد مناقصه و مز -1-18
انجـام تعهـدات    نکاف ازتاسـ  دلیـل  بـه ي افراد حقیقی و حقوقی که ها سپرده –1-19

  ؛گردد میمطابق با ضوابط و مقررات مربوط به نفع مؤسسه ضبط 
درآمد ناشی از اعمال قوانین قضایی و یا سایر احکامی که به موجب قـانون از   -1-20

  ؛گردد میصادر  صالح ذيسوي مراجع قانونی 
  یا پرداخت خسارات؛ گذار بیمهدرآمد ناشی از تعهدات  -1-21
هـا و تعهـدات    قولنامه، وجوه حاصل از عدم اجراي تعهدات ناشی از قراردادها -1-22

  اشخاص حقوقی وحقیقی؛
  وجوه حاصل از خسارت وارده به اموال منقول و غیرمنقول مؤسسه؛ -1-23
مشروط به ، رسد می هیأت امنا صویبت بهبه پیشنهاد مؤسسه  که موارديسایر  -1-24

  .ي مؤسسه باشدها فعالیتو  ها سیاست، آن که در راستاي اهداف
ی باشـد کـه بـه تشـخیص     ترتیب بهو خدمات باید  ها فعالیت گونه اینانجام  -1تبصره 

  .ي اصلی مؤسسه نشودها برنامهرییسه موجب رکود اجراي  هیأت
منابع علمـی و   تأمینرییسه در ازاي  هیأتمؤسسه مجاز است با تصویب  -2تبصره 

، و نهادهـاي متقاضـی   ها ارگان، ها زمانسا، ارایه خدمات پژوهشی و آموزشی به مؤسسات
  .منقول یا وجه نقد دریافت نمایدغیر اموال منقول یا

بـه  ، ایـن دسـتورالعمل  » 1«ي محاسبه درآمدهاي موضـوع مـاده   ها شاخص -2ماده 
  ..رسد می هیأت امنا تصویب بهپیشنهاد رییس مؤسسه 

درآمدهاي اختصاصی مؤسسـه از طریـق انعقـاد قراردادهـایی کـه اصـول و        -3ماده 
  .وصول خواهد شد، شود میرییسه تعیین  هیأتضوابط کلی آن توسط 

، امکـان انعقـاد قـرارداد وجـود نـدارد     ، براي تحصـیل درآمـد   که موارديدر  -تبصره
ضوابط و اختیارات الزم در مورد چگونگی تحصیل درآمد توسط ریـیس مؤسسـه تعیـین    

  .گردد می
به حساب ، نامه آییناین » 12«ماده » ب«وجوه دریافتی با رعایت مفاد بند  -4ماده 

هـاي اختصاصـی    تمرکز وجوه دریافـت  منظور بهي بانکی که از طرف مؤسسه ها حسابیا 
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بـه امضـاي    هـا  حسـاب برداشـت از ایـن حسـاب یـا     . گردد میواریز ، افتتاح گردیده است
  .گیرد میمشترك رییس مؤسسه یا مقام مجاز و مدیر امور مالی انجام 

ي اختصاصی بـه تفکیـک و بـر حسـب نـوع      ها پرداختها و  حساب دریافت -5ماده 
  .شود میتوسط مدیر امور مالی مؤسسه نگهداري ، فعالیت

مـالی و معـامالتی    نامه آییننحوه مصرف درآمدهاي اختصاصی تابع مقررات  -6ماده 
نیروي ي ها هزینهدر مورد پرداخت . مؤسسه یا مقام مجاز خواهد بود و با تشخیص رییس

  :شود میزیر عمل  ترتیب بهموضوع این دستورالعمل  انسانی
حـق حضـور در   ، الزحمـه  حـق ، التألیف حق، التدریس حق، التحقیق پرداخت حق -6-1
و  باشـد  میي مصوب ها نامه آیینتابع ، موضوع این دستورالعمل، ...و حق المشاوره ، جلسه

و در مـوارد  % 50حداکثر معادل  توان می، با تشخیص مسؤول واحد تحصیل کننده درآمد
% 100با پیشنهاد مسؤول واحد و موافقت ریـیس مؤسسـه یـا مقـام مجـاز تـا       ، استثنایی

  ؛ي مصوب پرداخت نمودها نامه آیینقرر در عالوه بر مبالغ م
علمـی   هیأتعلمی واحدها و اعضاي غیر هیأتاعضاي غیر الزحمه حقپرداخت  -6-2

، همکــار عنـوان  بــهواحـدهاي سـتادي مؤسســه کـه در تحصــیل درآمـدهاي اختصاصـی      
عـالوه بـر سـاعت    ( ساعت موظـف غیر به ازاي هر ساعت کار در، عهده دارند مسؤولیتی به

 50معادل یک هفتاد و پنجم حقوق و مزایاي مسـتمر ماهانـه و حـداکثر تـا     ) کاري اضافه
ریـیس مؤسسـه یـا مقـام مجـاز حسـب        تأییدبا تشخیص مسؤول واحد و ، ساعت در ماه

  ؛باشد میقابل پرداخت ، مورد
از کسـر   ي پژوهشـی پـس  هـا  پروژهمبالغ دریافتی بابت انعقاد قراردادهاي  - 3- 6

مجریـان  . گـردد  مـی ي مـذکور پرداخـت   هـا  پـروژه بـه مجریـان   ، ي مؤسسـه ها هزینه
 هـا  هزینـه و  ها پرداختي یادشده ملزم به رعایت ضوابط و مقررات مربوط در ها پروژه

  ؛باشند می
ریـیس   تصـویب  بـه ، به پیشنهاد واحد تحصـیل کننـده درآمـد    ها پرداختسایر -6-4

  .رسد میمؤسسه 
 تصویب بهسایر موارد نحوه مصرف درآمدهاي اختصاصی با پیشنهاد مؤسسه  -تبصره
  .رسد می هیأت امنا
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هیـأت   تصـویب  بـه ...........  تبصره در تـاریخ  4ماده و  7این دستورالعمل در  -7ماده 
 1/1/91از تـاریخ   فنـاوري تحقیقـات و  ، وزیر علوم تأییدرسید و با ...........................  يامنا

  باشد میابل اجرا ق

  »پیوست شماره دو«
  ي مردمیها کمکدستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و 

  مالی و معامالتی نامه آیین» 12«ماده » د«موضوع بند 
ي مردمـی موضـوع ایـن دسـتورالعمل بـه وجـوهی اطـالق        ها کمکهدایا و  -1ماده 

ي مردمـی در  هـا  کمـک که با رعایت مقررات مربوط به نحوه جذب و اسـتفاده از   شود می
و تحقیقـاتی کشـور مصـوب     عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهزمینه توسعه و گسترش 

ــات  ــورخ  81و  80و  78جلســ ــترك  24/3/67، 17/3/67، 3/3/67مــ ــوراي مشــ شــ
قـانون نحـوه انجـام امـور مـالی و       5انقالب فرهنگـی و مـاده    عالی شورايي ها کمیسیون
مجلـس   18/10/1369و مؤسسـات آموزشـی و تحقیقـاتی مصـوب      هـا  دانشگاهمعامالتی 

صـورت داوطلبانـه در اختیـار     شوراي اسالمی از سـوي اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی بـه      
مؤسسـه نامیـده   ، و تحقیقاتی که در این دستورالعمل عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

  .گیرد میقرار ، شود می
مـوارد مصـرف وجـوه    ، قی اهداکننـده اشخاص حقیقی یا حقو که موارديدر  -2ماده 

 هیـأت  تأییـد در صورت عدم مغایرت با اهداف مؤسسه و ، اهدایی خود را مشخص نمایند
  .در موارد تعیین شده مصرف خواهد گردیدمنحصراً  وجوه مذکور، رییسه

وجوهی که اشخاص حقیقی یا حقـوقی مصـرف آن را تعیـین ننمـوده و یـا       -3ماده 
کمک به پیشبرد اهداف مؤسسه اهدا  منظور بهصرفاً  و اند شدهمحدودیتی قایل ن گونه هیچ
، پژوهشـی ، در امـور آموزشـی  ، بـا تشـخیص ریـیس مؤسسـه یـا مقـام مجـاز       ، نمایند می

  .دانشجویی و مصارف عمومی هزینه خواهد گردید
در   بر حسب نوع کمک، ي مردمی موضوع این دستورالعملها کمکهدایا و  -4ماده 

افتتـاح حسـاب و برداشـت از    . ي بـانکی قابـل برداشـت واریـز خواهـد گردیـد      ها ابحس
  .باشد میي مذکور با امضاي رییس مؤسسه یا مقام مجاز و مدیر امور مالی ها حساب
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، ایـن دسـتورالعمل  » 3«و » 2«بـا رعایـت مفـاد مـواد      دتوانـ  مـی مؤسسـه   -5ماده 
انـداز   ي پـس هـا  حسابي مردمی را در ها کمکموجودي مازاد بر احتیاج حساب هدایا و 

-صـورت خریـد اوراق    واریـز و یـا بـه   ، باشـد  مـی آنها  عمده دار سهامیی که دولت ها بانک
مفـاد پیوسـت    براسـاس  يگـذار  سرمایهسود حاصل از این . ي نمایدگذار سرمایهمشارکت 

  .مالی و معامالتی به مصرف خواهد رسید نامه آیین» 1«شماره 
نقدي اشخاص حقیقی و حقوقی که نحوه استفاده آن غیر يها کمکهدایا و  -6ماده 

. توسط اهدا کننده مشخص شده باشد به همان صورت مورد استفاده قرار خواهـد گرفـت  
تـابع مقـررات   ، فروش و تبدیل بـه احسـن نمـودن آن   ، نحوه استفاده، این صورت غیر در

  .باشد می ت امناهیأاین دستورالعمل و مصوبات ، مالی و معامالتی نامه آیین
مصـرف وجـوه حاصـل از    ، نقدي به نقدي تبدیل گـردد غیر چنانچه هدایاي -تبصره

  .تبدیل تابع مفاد این دستورالعمل خواهد بود
هیـأت   تصـویب  بـه ...........  تبصره در تـاریخ  1ماده و  7این دستورالعمل در  -7ماده 

 1/1/91از تـاریخ   فنـاوري تحقیقـات و  ، وزیـر علـوم   تأییدرسید و با ........................  يامنا
  .باشد میقابل اجرا 

  »پیوست شماره سه«
  دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده در معامالت عمده

  مالی و معامالتی نامه آیین» 35«موضوع ماده 
 تصـویب  بهتعیین روش و مراحل مناقصه و مزایده  منظور بهاین دستورالعمل  -1ماده 

  .کاربرد دارد، و تنها در معامالتی که با رعایت این دستورالعمل اجرا شود رسد می
هــاي  آگهــی مناقصــه و مزایــده حــداقل یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه  -2مــاده 

هـاي  کثیراالنتشار کشـور و یـا در صـورت لـزوم یـک تـا سـه نوبـت در یکـی از روزنامـه          
  .گردد میکثیراالنتشار محلی منتشر 

 دتوانـ  مـی الزم تشـخیص دهـد    که صورتیرییس مؤسسه یا مقام مجاز در  -1تبصره 
هاي کثیراالنتشار با استفاده از سـایر امکانـات    عالوه بر آگهی مناقصه یا مزایده در روزنامه
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هـاي ارتبـاط    هاي مناسب و یا از طریق دیگر رسـانه  از قبیل نشر یا پخش آگهی در محل
فروشـندگان و خریـداران   ( از متقاضـیان  ربـط  يذجمعی و یا ارسال آگهی براي اشخاص 

  .آورد عمل به دعوت) کاال یا خدمات
موضـوع معاملـه   ، مقـام مجـاز  با تشخیص رییس مؤسسه یا  که موارديدر  -2تبصره 

نسبت  توان می، ی منتشر شودالملل بینایجاب نماید که آگهی مناقصه یا مزایده در سطح 
ی خارجی یا داخلـی اقـدام کـرد و یـک نسـخه از      الملل بینبه درج آن در یکی از نشریات 

در تهـران و یـا    ربط ذيهاي کشورهاي  آگهی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه
  .هاي جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور ارسال نمود سفارتخانه
  :تعاریف -3ماده 

طبـق اسـناد   ( کیفیـت مـورد نظـر    تـأمین فرآیندي است رقابتی بـراي  : مناقصه )الف
گري که کمترین قیمت مناسب را بـا   که درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه) مناقصه

  .شود میواگذار ، حفظ کیفیت مورد نظر پیشنهاد کرده باشد
شخصی حقیقی یا حقوقی اسـت کـه اسـناد مناقصـه را دریافـت و در      : گر مناقصه )ب

  .مناقصه شرکت نماید
ــابی  )ج ــوان انجــام تعهــدات  : گــران کیفــی مناقصــهارزی ــابی ت عبــارت اســت از ارزی

  .شود میگران که از سوي مؤسسه انجام  مناقصه
، استانداردها، فرآیندي است که در آن مشخصات: ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها )د

گـران بررسـی و    ي فنـی بازرگـانی پیشـنهادهاي مناقصـه    هـا  ویژگیدوام و سایر ، کارآیی
  .شود میارزیابی شده و پیشنهادهاي قابل قبول برگزیده 

است بـا حـداقل سـه عضـو خبـره فنـی بازرگـانی         اي کمیته: کمیته فنی بازرگانی) ه
و  شـوند  مـی که اعضاي آن از سوي رییس مؤسسه یـا مقـام مجـاز انتخـاب     ، دار صالحیت

انی پیشنهادها و سایر وظایف مقـرر در ایـن دسـتورالعمل را بـر عهـده      ارزیابی فنی بازرگ
  .گیرند می

  :بندي انواع مناقصه طبقه -4ماده 
است که در آن فراخـوان مناقصـه از طریـق آگهـی      اي مناقصه: مناقصه عمومی -4-1

  .رسد میگران  عمومی به اطالع مناقصه
یص رییس مؤسسه یا مقـام  است که در آن به تشخ اي مناقصه: مناقصه محدود -4-2



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   192

 

حـداقل سـه   (دار  صـالحیت گران  نامه براي مناقصه فراخوان مناقصه از طریق دعوت، مجاز
  .شود میارسال ) گر مناقصه

  :شوند میبندي  مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه -4-3
است که در آن نیازي به ارزیابی فنی بازرگـانی   اي مناقصه: اي مرحله یکمناقصه  )الف

گران در یک جلسه گشـوده   هاي پیشنهاد مناقصه در این مناقصه پاکت. پیشنهادها نباشد
  .شود میو در همان جلسه برنده مناقصه تعیین 

است که بـه تشـخیص ریـیس مؤسسـه یـا مقـام        اي مناقصه: اي مرحلهمناقصه دو )ب
کمیته فنـی بازرگـانی   ، در این مناقصه. یشنهادها الزم باشدبررسی فنی بازرگانی پ، مجاز

بازرگانی پیشنهادها را بـه کمیسـیون مناقصـه گـزارش      و نتایج ارزیابی فنی شده تشکیل
  .شود میبرنده مناقصه تعیین ، مقررات این دستورالعمل براساس و نماید می

  :در آگهی مناقصه نکات زیر باید رعایت شود -5ماده 
  مقدار خدمت یا کاال با ذکر مشخصات کامل مربوط؛ نوع و -5-1
مدت و محل و نحوه تحویل کاال یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسـارت در   -5-2

  طرف معامله در تحویل کاال یا انجام خدمت کالً یا بعضاً تاخیر نماید؛ که مواردي
رصد کسر بهاي پیشنهادي باید به مبلغ مشخص یا براساس دکه  این تصریح بر -5-3

  یا اضافه نسبت به واحد بهاي اعالم شده تعیین و در پاکت الك و مهر شده تسلیم شود؛
ها از سوي مؤسسـه کـه    تعیین آخرین مهلت تحویل گرفتن پیشنهادها یا پاکت -5-4

 ؛.حداقل ده روز پس از آخرین مهلت فروش اسناد مناقصه خواهد بود
 محل و نحوه تسلیم پیشنهاد؛ -5-5
به حسـاب سـپرده    نقد وجهاعم از واریز ( ان و نوع سپرده شرکت در مناقصهمیز -5-6

 ؛)شده بانکی در وجه مؤسسه تضمین مؤسسه یا ارایه ضمانتنامه بانکی یا چک
 میزان تضمین حسن اجراي تعهد یا معامله و نحوه دریافت و استرداد آن؛ -5-7
خیص واجد یا واجـدین  تعیین حداکثر مدت الزم براي بررسی پیشنهادها و تش -5-8

 شرایط برنده مناقصه؛
ساعت و محل قرائت پیشنهادهاي رسیده و مجاز بـودن حضـور پیشـنهاد    ، روز -5-9

 در کمیسیون مناقصه؛آنها  دهندگان یا نمایندگان رسمی
پرداخت آن به تشـخیص   که صورتیو ترتیب واریز آن در  پرداخت پیشمیزان  -5-10
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 مناقصه الزم باشد؛ ترتیب بهمؤسسه 
 ها و مشخصات خدمت و کاال و شرایط در صورت لزوم؛ محل فروش نقشه -5-11
کـه در ایـن صـورت    ، محل توزیع نمونه قرارداد و ضمانتنامه درصـورت لـزوم   -5-12

ي مربوط توسط متقاضی یا نمایندگان رسمی او دریافت و بـا قیـد ایـن    ها فرم بایست می
 امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود؛» مورد قبول است«جمله که 

ایجاد حق براي ، شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهادصرفاً  تصریح این نکته که -5-13
و مؤسسـه مجـاز    نمایـد  مـی و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار براي مؤسسه ن کننده شرکت

در چارچوب ضوابط مقرر در این دسـتورالعمل و بـا عنایـت بـه صـرفه و صـالح        باشد می
 .هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید مؤسسه

» 5«ات مـاده  منـدرج  مؤسسه ذکر شرایط خاصی را عالوه بـر  که صورتیدر  -6ماده 
مالی و معامالتی مؤسسه مغـایر نباشـد و    نامه آیینمشروط به آنکه با ، الزم تشخیص دهد

  .در مناقصه منظور نماید دتوان می، براي برنده مناقصه امتیاز محسوب نگردد
ایـن دسـتورالعمل و   » 6«و» 5«مطابق با مواد  شرایط مناقصه که صورتیدر  -7ماده 

ضـمن   تـوان  می، مفصل باشد و درج آن در آگهی مستلزم هزینه زیادي شود، بندهاي آن
و  پرداخـت  پـیش میـزان  ، تعـداد و محـل تحویـل   ، درج نوع خدمت یا کاالي مورد معامله

در ، نامـه شـرکت در مناقصـه    ول پیشنهادها و میزان سپرده و یا ضـمانت مدت و محل قب
ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل موجـود اسـت    آگهی تصریح گردد که نقشه

مورد قبـول  «و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید این جمله که 
  .تسلیم نمایند، امضاء و ضمیمه پیشنهاد» است
ذیل  شرح بهپیشنهادهاي خود را در سه پاکت مجزا  بایست میگران  مناقصه -8اده م

  .به مؤسسه تحویل نمایند
 گـر و  ي کاري و تخصصی مناقصهها توانمنديحاوي مستندات مؤید  )پاکت الف -8-1

  سوابق مربوط؛
در آگهـی فراخـوان    شـرایط منـدرج  حاوي اسـناد قبـول و پـذیرش     )پاکت ب -8-2

  گر؛ مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه
گر و بـا ذکـر قیمـت پیشـنهادي و      نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه )پاکت ج -8-3

  .نامه سپرده شرکت در مناقصه ضمانت
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  .یابد میگر رسمیت  مناقصه با پیشنهاد حداقل سه مناقصه -9ماده 
مناقصه براي یک بـار دیگـر   ، گر مناقصه در صورت عدم شرکت حداقل سه -1تبصره 

گر بـراي رسـمیت مناقصـه     پیشنهاد حداقل دو مناقصه، و در این صورت گردد میتجدید 
  .نماید میکفایت 

بـه منزلـه تـرك تشـریفات     ، گر در مناقصه مرتبه دوم شرکت یک مناقصه -2تبصره 
  .باشد میرییس مؤسسه  تصویب بهو اتخاذ تصمیم در مورد آن منوط  باشد میمناقصه 

  :گردد میمناقصه در شرایط ذیل تجدید  -10ماده 
  گران به حدنصاب تعیین شده؛ نرسیدن تعداد مناقصه )الف
  امتناع برندگان اول و دوم مناقصه به انعقاد قرارداد؛ )ب
  پایان مدت اعتبار پیشنهادها؛ )ج
  که توجیه اقتصادي آن منتفی گردد؛ نحوي بهي پیشنهادي ها قیمتباال بودن  )د
سـازي   کـافی و شـفاف   رسـانی  اطـالع تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بـر عـدم    )ه

  .گران مناقصه
  :گردد میمناقصه در شرایط ذیل لغو  -11ماده 

  نیاز به کاال یا خدمت موضوع مناقصه مرتفع شده باشد؛ )الف
که موجب تغییر در ماهیـت   وينح بهتغییرات زیادي در اسناد مناقصه الزم باشد  )ب

  گردد؛ مناقصه
نامتعارف بودن پیشنهادات به تشخیص کمیته فنی بازرگانی و تصویب کمیسیون  )ج

  مناقصه؛
  .گران گر یا مناقصه تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی میان مناقصه )د

  :کمیسیون مناقصه عبارتند از ياعضا -12ماده 
  ز؛رییس مؤسسه یا مقام مجا )الف
  مدیر امور مالی مؤسسه؛ )ب
  مدیر حراست مؤسسه؛ )ج
 نماینده دفتر حقوقی یا مشاور حقوقی مؤسسه؛ )د
 .شود مینماینده واحدي که مناقصه به درخواست وي برگزار ) ه
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اعضاي مذکور مکلف بـه حضـور در جلسـه در وقـت مقـرر و اظهـار نظـر         -1تبصره 
 .اکثریت آرا معتبر و قابل اجرا خواهد بودرأي  کلیه تصمیمات کمیسیون با. خواهند بود
در کمیسیون مناقصه با تشخیص ریـیس   ربط ذيحضور کارشناس خبره  -2تبصره 

 .مؤسسه الزامی است
  :باشد میذیل  شرح بهاهم وظایف کمیسیون مناقصه  -13ماده 

در آگهـی فراخـوان    مقـرر منـدرج  تشکیل جلسه کمیسـیون مناقصـه در موعـد     )الف
  مناقصه؛

هـاي پیشـنهادات ارایـه شـده توسـط       احراز صحت مهر و موم و بسته بودن پاکت )ب
  گران؛ مناقصه

، »ج«و  »ب«، »الـف «هاي  پاکت ترتیب بههاي پیشنهادات ارایه شده  افتتاح پاکت )ج
  در حضور اعضاي کمیسیون مناقصه؛

  ي مؤسسه؛ها پرداختقید شمول کسورات قانونی نسبت به کلیه  )د
خوانـا بـودن و   ، گـران از نظـر کامـل بـودن مـدارك      ادهاي مناقصـه بررسی پیشنه )ه

  ي پیشنهادي؛ها قیمتغیرمشروط بودن 
  گران؛ کلیه مناقصه گانه سههاي  امضاي روي پاکت )و
در  شـرایط منـدرج   براسـاس  ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهاي قابل قبـول  )ز

  اسناد مناقصه؛
  تعیین برندگان اول و دوم مناقصه؛ )ح
  مناقصه؛ جلسه صورتتنظیم  )ط
  .ي درخصوص تجدید یا لغو مناقصهگیر تصمیم )ي

گـر در اجـراي    ي مناقصـه هـا  توانمنـدي منوط بـه احـراز   » ب«افتتاح پاکت  -تبصره
نیز منوط بـه تکمیـل و ممهـور بـودن     » ج«و افتتاح پاکت  باشد میموضوع مورد مناقصه 

  .خواهد بود» ب«اسناد مناقصه موجود در پاکت 
کمیسـیون  ، مؤسسه مکلف است در تـاریخ مقـرر و اعـالم شـده در آگهـی      -14ماده 

  :مناقصه را با حضور کلیه اعضا تشکیل و اقدامات ذیل معمول گردد
کمیسیون نفرات اول و دوم برنده مناقصـه را بـا توجـه بـه      جلسات صورتدر  -14-1
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مشـخص و   ها تواناییو  ها صالحیتشرایط پیشنهادي متقاضیان و ، ي پیشنهاديها قیمت
  .به اطالع برساند

دالیل رد پیشنهادهاي مبهم یا ناقص صراحتاً ذکـر شـود و بـه اطـالع طـرف       -14-2
  .برسد نفع ذي

ایـن  » 3«مـاده  » د«ي موضـوع بنـد   هـا  بررسـی در صورت نیاز به انجـام   -15ماده 
مسـتندات  ، »ج«و » ب«هـاي   کمیسیون مناقصه پـیش از گشـودن پاکـت   ، دستورالعمل

تا کمیته مذکور  دهد میگران را در اختیار کمیته فنی بازرگانی قرار  مناقصه» الف«کت پا
 .نتیجه را به کمیسیون مناقصه ارایه نماید، پس از بررسی

گران و در صورت نیـاز بـه کنتـرل     مناقصه» ج«هاي  پس از گشودن پاکت -16ماده 
بررسی آن را به کمیته فنی بازرگـانی ارجـاع    دتوان میکمیسیون مناقصه ، ها قیمتمبانی 
حداکثر ظرف مدت دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسـیون   بایست میکمیته فنی . نماید

  .مناقصه ارایه نماید
ترین قیمت را پیشنهاد داده  گري که مناسب مناقصه، پس از ارزیابی کیفی -17ماده 

کـه   شـود  مـی رنده دوم در صورتی معرفـی  ب. برنده اول انتخاب خواهد شد عنوان به، باشد
  .تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین سپرده نفر اول باشد

مانع از ضبط ، عدم انعقاد قرارداد با نفر اول مناقصه و اعالم نفر دوم مناقصه -تبصره
  .سپرده نفر اول نخواهد بود

ه ظـرف مـدت یـک هفتـه پـس از      سپرده برنده اول شرکت در مناقصه کـ  -18ماده 
به نفع مؤسسه ضـبط  ، اعالم نتیجه مناقصه حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد

  .شود می
سپرده شرکت در مناقصه برنده دوم مناقصه حداکثر ظرف مـدت یـک مـاه     -تبصره

، ادکه در این مدت براي انجام معاملـه یـا تنظـیم قـرارد     مگر این، باید به وي مسترد شود
، درصورت استنکاف برنده دوم از انجام معاملـه . پیشنهاد کتبی مؤسسه به وي ابالغ گردد

  .سپرده او نیز به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد
میزان خدمت یا کـاالي  ، مؤسسه مجاز است مشروط به تصریح در متن قرارداد - 19ماده 

  .افزایش یا کاهش دهددرصد  25تا ، مورد معامله در مناقصه را پس از انعقاد قرارداد
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  .مؤسسه در رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار است -20ماده 
کمیسیون مناقصه صـراحتاً   جلسه صورتدر  بایست میدالیل رد پیشنهادها  -تبصره

  .ذکر شود
  :حاوي نکات ذیل باشد بایست میکمیسیون مناقصه  جلسات صورت -21ماده 

  موضوع مناقصه؛ )الف
  گران؛ فهرست مناقصه )ب
  اسامی و سمت اعضاي کمیسیون مناقصه؛ )ج
گران با  هاي پیشنهادهاي مناقصه قید احراز صحت ممهور بودن و بسته بودن پاکت )د

  امضاي کلیه اعضاي حاضر در کمیسیون مناقصه؛
  .گران ي پیشنهادي مناقصهها قیمتاي  درج جدول مقایسه )ه

 بایسـت  مـی فات مناقصه براي قراردادهاي داخلی نمبلغ قرارداد ترك تشری -22ماده 
بـا رعایـت   صـرفاً   این صـورت  غیر در. از دویست برابر نصاب معامالت جزیی بیشتر باشد

، موافقـت معاونـت اداري  ، ذکر دالیـل کـافی  ، مالی و معامالتی نامه آیین» 32«مفاد ماده 
امکـان تـرك   ، زمدیریت منابع وزارت و مسؤولیت ریـیس مؤسسـه یـا مقـام مجـا      مالی و

  .تشریفات مناقصه وجود دارد
کمبـود زمـان و انقضـاي مهلـت     ، عـدم فرصـت کـافی    ذکر دالیلی از قبیل -تبصره

توجیـه تـرك تشـریفات مناقصـه محسـوب      ، شده در بودجـه  بینی پیشاستفاده از اعتبار 
  .شود مین

مؤسسه مکلف است کلیه کسورات قانونی را کـه بـه مبلـغ معاملـه تعلـق       -23ماده 
هنگـام پرداخـت از مبلـغ ناخـالص معاملـه      ، ضمن درج در متن قرارداد منعقده، گیرد می

  .ي مربوط واریز نمایدها حسابکسر و به 
عوارض قـانونی از جملـه مالیـات بـر ارزش افـزوده در قبـال ارایـه         هرگونه -تبصره

شنده یـا  و مدارك مثبته دال بر ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده توسط فرو نامه گواهی
قوانین و مقررات مربوط به فروشنده یا پیمانکار یـا   براساس ،پیمانکار یا مشاور به مؤسسه

  .مشاور پرداخت خواهد شد
مبلـغ  % 5از ، به تشخیص رییس مؤسسه، میزان سپرده شرکت در مناقصه -24ماده 
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  .آن بیشتر نخواهد بود% 20برآورد معامله کمتر و از 
بابـت  % 10و حـداکثر  % 5مؤسسه مکلف است هنگام عقد قرارداد حداقل  -25ماده 

نامه بانکی یا چـک تضـمین شـده     ضمانت، ضمانت حسن اجراي تعهدات از طرف قرارداد
  .دریافت نماید، بانکی یا سپرده نقدي که به حساب واریز شود

ن عـالوه براخـذ تضـمی   ، است در مورد قراردادهاي عمرانـی  مؤسسه مکلف -26ماده 
اقـالم  % 10معـادل  ، پرداخـت  پـیش اسـتهالك مبلـغ    ضمن، در هر پرداخت، »25«ماده 

  .نزد خود نگهداري نماید، پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار
پس از تحویل قطعی کار یا خدمت انجام شده » 26«سپرده موضوع ماده  -27ماده 

  .شود میمسترد  فعن ذيبه ، و تنظیم صورت مجلس تحویل قطعی و اخذ مفاصا حساب
که در اثر عدم اجراي حسن انجـام  » 26«آن قسمت از سپرده موضوع ماده  -تبصره

مدیر امور ، رییس مؤسسه یا مقام مجاز االختیار تامی مرکب از نماینده هیأت تصویب بهکار 
درآمـد اختصاصـی   ، گـردد  مـی طرف قرارداد و یا مشاور ضـبط   االختیار تامنماینده ، مالی

  .خواهد بودمؤسسه 
در زمان افتتـاح پیشـنهادهاي    دتوان می، الزم بداند که موارديمؤسسه در  -28ماده 

 مطمـئن ي مربوط به موضـوع مناقصـه را بـه طریـق مقتضـی و      ها قیمتشاخص ، رسیده
  .محرمانه تهیه و در پاکت الك و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد طور به

، مسؤوالن مؤسسه موظفند براي ابالغ نتیجه مناقصـه بـه برنـده   ان و مأمور -29ماده 
 غیـر  خسارتی متوجه مؤسسـه نگـردد در  ، اقدام نمایند که به علت انقضاي مدت نحوي به

  .قابل تعقیب استآنها  این صورت تعلل
انجام خدمت یا تحویل کاالي مورد مناقصه ظـرف حـداکثر    که موارديدر  -30ماده 

عقـد قـرارداد   ، الغ نظر کمیسیون مناقصه بـه برنـده میسـر نباشـد    ده روز کاري پس از اب
  .الزامی است

  :قرارداد مناقصه باید حاوي نکات زیر باشد -31ماده 
  نام متعاملین؛ -31-1
  نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل؛ -31-2
  مدت انجام تعهد و شرایط تحویل مورد معامله؛ -31-3
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برنده مناقصه در انجـام تعهـدات    که موارديترتیب عمل و میزان خسارت در  -31-4
 اً تاخیر نماید؛ئکالً یا جز

 تهیه نمونه الزم باشد؛ که صورتیالزام به تحویل کاال طبق نمونه ممهور در  -31-5
که از مشخصات خـدمت یـا کـاالي مـورد معاملـه و       اقرار برنده مناقصه به این -31-6

 محل تحویل آن اطالع کامل دارد؛مقتضیات 
در  مقـدار منـدرج  % 25اختیار مؤسسه به افزایش یا کاهش مورد قـرارداد تـا    -31-7

 قرارداد در طول مدت قرارداد؛
مبلغ قرارداد براساس تعداد واحد و برآوردهاي واحد و نحوه پرداخت براساس  -31-8

 خدمت انجام شده یا میزان کاالي تحویل شده؛
 و ترتیب واریز آن؛ پرداخت پیش مبلغ -31-9
میزان و مبلغ تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول استرداد و یا ضـبط   -31-10

 آن؛
 ي مؤسسه؛ها پرداختقید شمول کسور قانونی نسبت به کلیه  -31-11
  مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و قطعی؛ -31-12
، قـانون منـع مداخلـه وزرا   اقرار طرف قـرارداد بـه عـدم شـمول ممنوعیـت       -31-13

 و اصالحات و الحاقات بعدي آن؛ نمایندگان و کارکنان دولت در معامالت دولتی
کـه   مشـروط بـر ایـن    گیـرد  مـی سایر شرایطی که مورد توافق طرفین قـرار   -31-14

امتیازي عالوه بر آنچه در شـرایط مناقصـه ذکـر شـده بـراي فروشـنده کـاال یـا خـدمت          
 محسوب نگردد؛

 .سایر شرایطی که در آگهی مناقصه ذکر شده است -31-15
  مزایده )ب

  :در آگهی مزایده نکات زیر باید رعایت شود -32ماده 
  نوع و مقدار خدمت یا کاال با ذکر مشخصات کامل مربوط؛ -1 -32
بهاي پیشنهادي باید به مبلغ مشخص یا براساس درصد کسر که  این تصریح بر -2 -32

  بهاي اعالم شده تعیین و در پاکت الك و مهر شده تسلیم شود؛یا اضافه نسبت به واحد 
مدت قبول پیشنهاد کتبی که حداقل ده روز پس از انتشار آخرین آگهی در  -3 -32

  روزنامه کثیراالنتشار خواهد بود؛
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 محل و نحوه تسلیم پیشنهاد؛ -4 -32
ـ     ( میزان و نوع سپرده شرکت در مزایـده  -5 -32 ه حسـاب  اعـم از واریـز وجـه نقـد ب

 ؛)نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه مؤسسه سپرده مؤسسه یا ارایه ضمانت
 تعیین حداکثر مدت الزم براي بررسی پیشنهادها؛ -6 -32
 ساعت و محل قرائت پیشنهادهاي رسیده و مجاز بودن حضـور پیشـنهاد  ، روز -32-7

 در کمیسیون مزایده؛آنها  دهندگان یا نمایندگان رسمی
 ها و مشخصات خدمت و کاال و شرایط در صورت لزوم؛ محل فروش نقشه -8 -32
ایجاد حق براي ، شرکت در مزایده و ارایه پیشنهادصرفاً  تصریح این نکته که -9 -32
و مؤسسـه مجـاز    نمایـد  مـی و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار براي مؤسسه ن کننده شرکت

رالعمل و بـا عنایـت بـه صـرفه و صـالح      در چارچوب ضوابط مقرر در این دسـتو  باشد می
 .مؤسسه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید

منـدرجات مـاده    بـر  مؤسسه ذکر شـرایط خاصـی را عـالوه    که صورتیدر  -33ماده 
مالی و معـامالتی مؤسسـه مغـایر     نامه آیینمشروط به آنکه با ، الزم تشخیص دهد» 32«

  .در مزایده منظور نماید دتوان می، نباشد و براي برنده مزایده امتیاز محسوب نگردد
ــاده  ــا مــواد   شــرایط کــه صــورتیدر  -34م ــن » 33« و» 32«مزایــده مطــابق ب ای

، مفصل باشد و درج آن در آگهی مستلزم هزینه زیـادي شـود  ، دستورالعمل و بندهاي آن
میزان پـیش  ، تعداد و محل تحویل، ن درج نوع خدمت یا کاالي مورد معاملهضم توان می

نامـه شـرکت در    دریافت و مدت و محل قبول پیشنهادها و میـزان سـپرده و یـا ضـمانت    
ها و برگ شـرایط و مشخصـات معاملـه در محـل      در آگهی تصریح گردد که نقشه، مزایده

ن را دریافت و با قید این جمله کـه  موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آ
  .تسلیم نمایند، امضاء و ضمیمه پیشنهاد» مورد قبول است«

کمیسـیون  ، مؤسسه مکلف است در تاریخ مقـرر و اعـالم شـده در آگهـی     -35ماده 
  :مزایده را با حضور کلیه اعضاء تشکیل و اقدامات ذیل را معمول دارد

دوم برنـده مزایـده را بـا توجـه بـه       کمیسیون نفرات اول و جلسات صورتدر  -35-1
  ي پیشنهادي مشخص و به اطالع برساند؛ها قیمت

دالیل رد پیشنهادهاي مبهم یا ناقص صراحتاً ذکـر شـود و بـه اطـالع طـرف       -35-2
  .برسد نفع ذي
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سپرده برنده اول شرکت در مزایده که ظرف مدت یک هفته پس از اعالم  -36ماده 
نتیجه مزایده حاضر به تنظیم قرارداد یـا انجـام معاملـه نباشـد بـه نفـع مؤسسـه ضـبط         

  .شود می
سپرده شرکت در مزایده برنده دوم مزایده حداکثر ظرف مدت یک ماه باید  -تبصره

، بـراي انجـام معاملـه یـا تنظـیم قـرارداد      که در ایـن مـدت    مگر این، به وي مسترد شود
، درصورت استنکاف برنده دوم از انجام معاملـه . پیشنهاد کتبی مؤسسه به وي ابالغ گردد

  .سپرده او نیز به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد
  .مؤسسه در رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار است -37ماده 

کمیسیون مزایده صراحتاً  جلسه صورتدر  بایست میدالیل رد پیشنهادها  -1تبصره 
  .ذکر شود

عهـده   هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد در دفترخانـه اسـناد رسـمی بـه     -2تبصره 
  .باشد میبرنده مزایده 

% 5میزان سپرده شرکت در مزایده به تشخیص باالترین مقـام اجرایـی از    -38ماده 
  .آن بیشتر نخواهد بود% 20مبلغ برآورد معامله کمتر و از 

  :اعضاء کمیسیون مزایده عبارتند از -39ماده 
  رییس مؤسسه یا مقام مجاز؛ )الف
  مدیر امور مالی مؤسسه؛ )ب
  مدیر حراست مؤسسه؛ )ج
 نماینده دفتر حقوقی یا مشاور حقوقی مؤسسه؛ )د
 .شود مینماینده واحدي که مزایده به درخواست وي برگزار  )ه

اعضاي مذکور مکلف بـه حضـور در جلسـه در وقـت مقـرر و اظهـار نظـر         -1تبصره 
 .اکثریت آرا معتبر و قابل اجرا خواهد بودرأي  کلیه تصمیمات کمیسیون با. خواهند بود
در کمیسیون مزایده با تشـخیص ریـیس    ربط ذيحضور کارشناس خبره  -2تبصره 

 .مؤسسه الزامی است
 دتوانـ  مـی پیشنهادي نرسیده باشـد مؤسسـه   ، در موعد مقرر که صورتیدر  -40ماده 

  .مزایده را تجدید نماید
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در زمـان افتتـاح پیشـنهادهاي     دتوان می، الزم بداند که موارديمؤسسه در  -41ماده 
 مطمـئن ي مربوط بـه موضـوع مزایـده را بـه طریـق مقتضـی و       ها قیمتشاخص ، رسیده

  .محرمانه تهیه و در پاکت الك و مهر شده در اختیار کمیسیون مزایده قرار دهد طور به
، ان و مسؤوالن مؤسسه موظفند براي ابالغ نتیجه مزایـده بـه برنـده   مأمور -42ماده 

 غیـر  خسارتی متوجه مؤسسه نگردد؛ در، که به علت انقضاي مدت، اقدام نمایند نحوي به
  .قابل تعقیب استآنها  این صورت تعلل

  :قرارداد مزایده باید حاوي نکات زیر باشد -43ماده 
  نام متعاملین؛ -43-1
  نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل؛ -43-2
  مدت انجام تعهد و شرایط تحویل مورد معامله؛ -43-3
برنده مزایـده در انجـام تعهـدات     که موارديسارت در ترتیب عمل و میزان خ -43-4

 کالً یا جزیاً تاخیر نماید؛
که از مشخصات خـدمت یـا کـاالي مـورد معاملـه و       اقرار برنده مزایده به این -43-5

 مقتضیات محل تحویل آن اطالع کامل دارد؛
براساس مبلغ قرارداد براساس تعداد واحد و برآوردهاي واحد و نحوه پرداخت  -43-6

 خدمت انجام شده یا میزان کاالي تحویل شده؛
، اقـرار طـرف قـرارداد بـه عـدم شـمول ممنوعیـت قـانون منـع مداخلــه وزرا          -43-7

 نمایندگان و کارکنان دولت در معامالت دولتی و اصالحات و الحاقات بعدي آن؛
کـه   ؛ مشـروط بـر ایـن   گیـرد  مـی سایر شرایطی که مورد توافق طـرفین قـرار    -43-8

تیازي عالوه بر آنچه در شرایط مزایده ذکر شده براي خریدار کاال یا خـدمت محسـوب   ام
  نگردد؛
  .سایر شرایطی که در آگهی مزایده ذکر شده است -43-9

 تصـویب  بـه ...........  تبصـره در تـاریخ   18مـاده و   44این دسـتورالعمل در   -44ماده 
از تـاریخ   فنـاوري تحقیقـات و  ، وزیـر علـوم   تأییـد رسـید و بـا   ......................  يهیأت امنا

  .باشد میقابل اجرا  1/1/91
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  »پیوست شماره چهار«
  هیأت امنا منتخب نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس دستورالعمل
  مالی و معامالتی نامه آیین» 42«موضوع ماده 

  :مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از تعاریف -1ماده 
اسـتانداردها و  ، اصول متعـارف در حرفـه حسابرسـی   : اصول و ضوابط حسابرسی )الف

  .باشد میاي جامعه حسابداران رسمی ایران  آیین رفتار حرفه
که از میان اشخاص حقیقی یا  باشد میحسابرس یا مؤسسه حسابرسی : حسابرس )ب

  .شوند میمؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب 
تراز و اسناد تنظیمی براساس دفاتر و مدارك حسابداري مطابق : ي مالیها صورت )ج
  .باشد میمالی و معامالتی  نامه آیین
مـدارك و  ، اسـناد ، شـامل کلیـه توضـیحات   : ي مالیها صورتي همراه ها یادداشت )د

  .باشد میي مالی ها صورتمستندات همراه اسناد و 
، ي مـالی هـا  صـورت اعمال نظارت صحیح بـر   منظور بهي مؤسسه هیأت امنا -2ماده 

در جهت حفظ منـافع عمـومی   آنها  حساب اموال و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن
از خـدمات حسابرسـی اسـتفاده     شـود  مـی ی که در این دستورالعمل معین ترتیب بهدولت 

  .خواهد نمود
ي هـا  هیأتقانون تشکیل » 7«ماده » ز«مؤسسه مکلف است در اجراي بند  -3ماده 

حسـابرس  ، و پژوهشی با رعایت مقررات مربوط عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهامناي 
  .انتخاب نماید هیأت امناو تصویب  تأییدخود را با 

اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحوي از انحاء از محل ارایه مشـاوره یـا    -تبصره
 عنـوان  بـه  نـد توان مـی ن، خدمات مالی و یا مشابه آن به مؤسسه قبالً منتفـع شـده باشـند   

  .حسابرس انتخاب شوند
حسابرس مکلف است در گزارش حسابرسی خـود کـه بـا رعایـت مصـوبات       -4ماده 
مـالی و معـامالتی مؤسسـه و طبـق اصـول و ضـوابط        امهن آیینو در چارچوب  هیأت امنا

ي مالی اقدام نمـوده و در  ها صورتو  ها حسابنسبت به بررسی ، شود میحسابرسی تهیه 
  :گزارش خود نسبت به موارد ذیل صراحتاً اظهار نظر نماید
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مقررات مالیاتی و سایر قـوانین  ، هیأت امنارعایت قوانین و مقررات مالی مصوب  )الف
  مقررات ناظر بر فعالیت مالی مؤسسه؛و 

بـا   هیأت امنـا مصوب ، هاي آن تطبیق عملیات مالی با بودجه تفصیلی و اصالحیه )ب
  ي بودجه تفصیلی ابالغی از سوي وزارت؛ها فرماستفاده از کلیه 

ــه     )ج ــه و ارای ــابداري در تهی ــوابط حس ــول و ض ــت اص ــورترعای ــا ص ــالی و ه ي م
  زبور؛ي مها صورتي همراه ها یادداشت

ي مالی و اظهار نظـر  ها صورتنحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات مؤسسه در  )د
، محدود، مشروط، به نحو مطلوب: شامل( بندي چهارگانه حسابرسی نهایی مطابق با طبقه

  .مطابق با دستورالعمل جامعه حسابداران رسمی ایران) مردود
تخلـف از مقـررات موضـوع     ونههرگبه ، هرگاه حسابرس در جریان رسیدگی -تبصره

مکلف به انعکاس موارد در گزارش خود خواهـد  ، این ماده از ناحیه مؤسسه برخورد نماید
  .بود

متضمن نـام و نـام خـانوادگی و     بایست میکلیه صفحات گزارش حسابرس  -5ماده 
رعایـت ایـن موضـوع    . برسد تأییدشماره عضویت حسابرس بوده و با مهر و امضاي وي به 

است که حداقل امضاي یکی از شـرکا بـه همـراه     اي گونه بهدر مورد مؤسسات حسابرسی 
مهر مؤسسه مذکور در ذیل نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وي در تمامی صـفحات  

  .موجود باشد
مؤسسه مکلف است در ازاي اسـتفاده از خـدمات حسابرسـی موضـوع ایـن       -6ماده 

ناشـی از آن را از محـل    الزحمـه  حـق با حسابرس قرارداد منعقـد نمـوده و   ، عملدستورال
  .پرداخت نماید هیأت امنا تأییداعتبارات مؤسسه برابر ضوابط مربوط با 

بـه امـور مـالی    ، بـا همـاهنگی قبلـی ریـیس مؤسسـه      بایست میحسابرس  -7ماده 
بـدیهی اسـت ایـن     .واحدهاي مؤسسه مراجعه و نسبت به انجام حسابرسی اقـدام نمایـد  

  .در طول دوره مالی نیز انجام شود دتوان میحسابرسی 
انجام شود که خلل یا توقفی در انجام امـور مـالی    اي گونه بهحسابرسی باید  -تبصره

  .مؤسسه ایجاد نکند
ي هـا  حسـاب صـورت  ، هیأت امنـا مالی و معامالتی مصوب  نامه آیینمطابق  -8ماده 
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مـالی   نامه آیینطی مهلت مقرر در ، کلیه ضمایم و مداركحاوي ، نهایی و تفصیلی ساالنه
و معامالتی مؤسسه براي رسیدگی و تهیه گزارش به حسابرس تسـلیم شـود و تسـهیالت    

  .الزم نیز براي انجام وظایف حسابرسی فراهم آید
حسـابرس مکلـف اسـت گـزارش حسابرسـی را بـا رعایـت اسـتانداردهاي          -9ماده 

حـداکثر تـا پایـان شـهریور سـال      ، کرد مالی مؤسسهعمل بهحسابرسی و اظهار نظر نسبت 
  .تسلیم نماید هیأت امنااز طریق رییس مؤسسه به ، بعد

هیـأت   تصـویب  به...........  تبصره در تاریخ 3ماده و  10این دستورالعمل در  -10ماده 
قابـل   1/1/91از تاریخ  فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم تأییدرسید و با ......................  يامنا

  .باشد میاجرا 

  »جپیوست شماره پن«
  دستورالعمل نحوه نگهداري اموال

  مالی و معامالتی نامه آیین» 48«موضوع ماده 
  کلیات -1

کلیه اموالی که توسط مؤسسه خریداري و یا به هر طریق قـانونی دیگـر بـه     -1ماده 
اموال مؤسسه محسوب و تابع ، آید به استثناي اموال امانی تملک مؤسسه درآمده یا درمی

  .باشند میمفاد این دستورالعمل 
منقول موضـوع ایـن دسـتورالعمل تـابع تعـاریف      غیر تعاریف اموال منقول و -تبصره

  .نون مدنی خواهد بودمذکور در قا
دولتـی  غیر ي دولتـی و هـا  دسـتگاه منقول کـه از طـرف   غیر اموال منقول و -2ماده 

امـوال  ، از نظر ایـن دسـتورالعمل   گیرد مییا  قرارگرفته صورت موقت در اختیار مؤسسه به
 مـابین  فیتابع توافق ، نگهداري و استرداد آن، و چگونگی دریافت شود میامانی محسوب 

  .باشد میمؤسسه و طرف قرارداد 
عهـده   منقـول مؤسسـه بـه   غیر مسؤولیت حفظ و حراسـت امـوال منقـول و    -3ماده 

  .باشد میو مسؤولیت نگهداري حساب اموال با مدیر امور مالی  گیرنده تحویل
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  :شود میاموال منقول موضوع این دستورالعمل به سه دسته تقسیم  -4ماده 
ستند که بر اثر استفاده تغییر وضعیت داده یا کالً از بین اموالی ه: اموال مصرفی )الف

  ؛روند می
امـوالی هسـتند کـه بـدون تغییـر محسـوس و از دسـت دادن        : مصرفیغیر اموال )ب

این دسـته از  ، مکرر مورد استفاده قرار داد و انحصاراً طور بهرا آنها  بتوان، مشخصات اصلی
  ؛الزامی استآنها  برچسب براي اموال منقول در کلیه دفاتر ثبت شده و الصاق

مصـرفی مشـابهت   غیر اموالی هستند که ظـاهراً بـا امـوال   : اموال در حکم مصرفی )ج
صورت حسـاب   تنظیم حساب به ،آنها داشته لکن به لحاظ طبع و ماهیت و یا قلت ارزش

نصـاب ارزش ایـن دسـته از امـوال منقـول      . ضـرورت نـدارد  آنهـا   مصرفی برايغیر اموال
  .رسد می هیأت امنا تصویب بهصورت سالیانه  به

شامل اموالی است که تحت ابواب جمعـی امـین امـوال قـرار     ، اموال رسیده -5ماده 
شامل کلیه اموالی است که طبـق مقـررات ایـن دسـتورالعمل     ، و اموال فرستاده گیرد می
  .از انحاء از ابواب جمعی امین اموال خارج و دستور حذف آن صادر شده باشد نحوي به

  انتقاالت -2
اموال منقول غیرمصـرفی مـازاد بـر     توان میرییسه مؤسسه  هیأتبا تصویب  -6ماده 

امانی در اختیار مؤسسات خارج از مؤسسه  طور به، صالح مؤسسه نیاز را با رعایت صرفه و
 هیـأت  تصـویب  بـه استفاده و چگونگی استرداد اموال واگذاري ، يضوابط نگهدار. قرار داد

  .رییسه مؤسسه خواهد رسید
با رعایت مفـاد  ، مازاد بر نیاز و یا اسقاطی باشد که صورتیدر ، اموال مؤسسه -7ماده 

قابل فروش یا تبدیل بـه احسـن   ، مالی و معامالتی مؤسسه نامه آیین» 46«و » 45«مواد 
  .شود میدرآمد حاصل به حساب درآمد اختصاصی مؤسسه منظور . باشد می

انتقال اموال مؤسسه از ابواب جمعی یک امین اموال به ابواب جمعی امـین   -8ماده 
اموال دیگر با صدور سند انتقال انجام خواهد شد و مراتب جهت انعکاس در دفاتر امـوال  

  .گردد میبه واحد امور مالی نیز اعالم 
ج موقت اموال مؤسسه بایستی با رعایت مقررات این دسـتورالعمل و بـا   خرو -9ماده 

شامل مشخصات کامل امـوال و تعیـین   ، مجوز مقام مجاز مؤسسه و با صدور پروانه خروج
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هاي مذکور  پروانه. انجام پذیرد ربط ذيبه امضاي امین اموال و رییس اداره ، واحد گیرنده
هنگـام بازگردانـدن    شده است ثبت گـردد و بـه   باید در دفاتري که به همین منظور تهیه

  .مراتب در دفاتر مذکور مجدداً ثبت گردد، اموال
ي افـزار  نـرم ي هـا  خروجینسخه نوشتاري ، منظور از دفاتر موضوع این ماده -تبصره

  .رسیده باشد ربط ذيمسؤولین  تأییدکه به  باشد میسیستم مالی مورد عمل در مؤسسه 
  نگهداري حساب -3

مـدیر امـور   . شـود  مـی حساب تمام اموال مؤسسه در دفاتر اموال نگهداري  -10ماده 
مسـتمر در دفـاتر    طـور  بـه مالی و عاملین مالی مکلفند تغییرات فهرست اموال مـذکور را  

  .مرتبط اعمال نمایند
  نحوه نظارت -4

 نظارت مؤثر بر اموال مؤسسه و تمرکز حساب منظور بهمؤسسه مکلف است  -11ماده 
ایجاد همـاهنگی و وحـدت    همچنین مالی و معامالتی و نامه آیینحسن اجراي مفاد  ،آنها

  .رویه اقدامات زیر را انجام دهد
ضـوابط و  ، ي امـوال ها فرمي مربوط به اموال مؤسسه از ها دستورالعملدر اجراي  )الف

رییسه مؤسسه استفاده نماید و تا زمـان تـدوین و تهیـه     هیأتي روز آمد مصوب ها روش
  ؛از سیستم موجود استفاده کند، ي موردنظرها روشو  ها فرم

ي امـوال و  هـا  حسـاب  اقدام الزم توسط مدیر امور مالی در مورد دریافـت صـورت   )ب
 ؛يافزار نرمدر دفاتر مربوط و یا سیستم آنها  رسیدگی و ثبت مشخصات کامل

ه اجـراي  ي امـوال و نحـو  هـا  حسـاب رسیدگی به موجودي و  منظور به مأموراعزام  )ج
  ؛ربط ذيو همچنین حسب درخواست واحدهاي ، مقررات مربوط در مواقع لزوم

  .حداقل یک بار در سال اي دوره صورت انجام انبارگردانی به منظور به مأموراعزام  )د
  سایر مقررات -5

هـاي   و دفـاتر ثبـت پروانـه   ) يافـزار  نـرم سیستم ( کلیه دفاتر حساب اموال -12ماده 
قفـل  ( گـذاري و پلمـپ   مسلسل شماره طور به، از ثبت مشخصات اموالخروجی باید قبل 

شود و در اولین صفحه هر دفتر تعداد صـفحات آن و نـام واحـد مربـوط قیـد      ) يافزار نرم
مدیر امور مالی و یا فـرد مجـاز     خانوادگی و تاریخ به امضاي شود و مراتب با درج نام و نام
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  .به مهر امور مالی ممهور گردداز طرف وي و امین اموال مربوط رسیده و 
حفظ و حراست و نگهداري حساب اموالی که براي مصرف خاص از طـرف   -13ماده 

مشـمول  ، کنندگان امـوال  ضمن رعایت نظر اهدا شود میاشخاص به مؤسسه اهدا شده یا 
  .این مقررات خواهد بود

اموال  مفقود شدن و یا از بین رفتن، مؤسسه مکلف است در صورت سرقت -14ماده 
در مـوارد تسـامح در حفـظ و     همچنـین  سوزي و یا هر علت دیگر و آتش، ناشی از سرقت

، مجـاز از امـوال مـذکور نسـبت بـه اعـالم موضـوع       غیر نگهداري اموال مؤسسه و استفاده
 عمـل  بـه  اقـدام ، امر تا حصول نتیجـه نهـایی   گیري پیو  صالح ذيحسب مورد به مراجع 

  .آورد
مفقود و یا از بین رفته در موارد زیر از دفاتر مربوط حـذف  ، اموال مسروقه -15ماده 

  .خواهد شد
در صورت دستگیري سارق و بدست نیامدن مورد سـرقت پـس از طـی مراحـل      )الف

  ؛دار نهایی رسیدگی به موضوع در مراجع صالحیت
گناهی  سارق یا اموال سرقت شده و اعالم بی، در صورت پیدا نشدن اموال مفقوده )ب

  .صالح ذيسوءنیت متصدیان امر توسط مراجع و عدم 
هرگاه مال سرقت شده یا مفقود شده بعد از حذف از دفاتر پیدا و مسـترد   -1تبصره 

  .شود باید مانند اموال رسیده دوباره در دفاتر مربوط ثبت گردد
، زلزلـه ، اموال مؤسسه بر اثر حوادث ناگهانی از قبیل سـیل  که موارديدر  -2تبصره 

رییسـه مؤسسـه و    هیـأت بـا تصـویب   ، سوزي یا حوادث مشابه از بین بـرود آتش ، جنگ
  .اموال مذکور از دفاتر اموال حذف خواهد شد جلسه صورتتنظیم 

کمـک یـا اعانـه و یـا      منظور بهاموال منقولی که با توجه به اهداف مؤسسه  -16ماده 
ــداري    ــوط خری ــارات مرب ــدا از محــل اعتب ــت اه ــیجه ــ  شــود م ــذاري ب ه از لحــاظ واگ

و تـابع   باشـد  مـی مشمول مقـررات ایـن دسـتورالعمل ن   ، کنندگان کمک و یا اهدا دریافت
  .ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهد بود

نسبت بـه بیمـه   ، هیأت امناموظف است به تشخیص ، مؤسسه عنداالقتضا -17ماده 
  .نمودن اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام نماید
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ایـن   16کلیه کاالهاي وارده به انبار مؤسسه از جمله کاالي موضوع مـاده   -18ماده 
در دفـاتر انبـار   صـرفاً   آنها مشخصات شوند میدستورالعمل تا زمانی که در انبار نگهداري 

  .ثبت خواهد شد و ضرورتی به الصاق برچسب و نگهداري حساب اموال نخواهد داشت
هیـأت   تصویب به...........  تبصره در تاریخ 4ماده و  19این دستورالعمل در  -19ماده 

از تـاریخ   فنـاوري تحقیقـات و  ، وزیـر علـوم   تأییـد رسید و با .....................................  يامنا
  .باشد میقابل اجرا  1/1/91
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 یامور حقوق یهماهنگ يل شورایدستورالعمل تشک
مصوب معاون حقوقی رییس جمهور در  ییاجرا يها دستگاه

  10/12/1390تاریخ 

  ییاجرا يها دستگاه یامور حقوق یهماهنگ يشورا -فصل اول
هـاي اجرایـی و    منظور هماهنگی مؤثر میـان واحـدهاي حقـوقی دسـتگاه     به -1ماده 

استانداردسازي نقش، جایگاه، وظایف و شیوه گردش امور در واحـدهاي مـذکور شـوراي    
شـود   هاي اجرایی، که در این دستورالعمل شورا نامیده می حقوقی دستگاههماهنگی امور 

  .گردد زیر نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل می
موجـب قـوانین و مققـرات     آن دسته از تصمیمات شورا که اجـراي آنهـا بـه    -تبصره

مستلزم طرح و تصویب در مراجع دیگر باشد با امضاي معاون حقوقی ریـیس جمهـور بـه    
  .االجرا است ربط ارجاع که پس از تصویب الزم جع ذيمر

  :اعضاي شورا عبارتند از -2ماده 
معاون حقوقی یا قائم مقام معاونت حقوقی رییس جمهور یـا هـر یـک از مقامـات      -1

  ؛)رییس(مذکور در این ماده با موافقت معاون حقوقی رییس جمهور 
  ؛)دبیر(هاي حقوقی ریزي و نظارت بر عملکرد واحد رییس امور برنامه -2
  معاونین معاون حقوقی رییس جمهور؛ -3
  مدیران کل معاونت حقوقی رییس جمهور؛ -4
  مشاورین حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهور؛ -5
  هاي اجرایی؛ ها و دستگاه معاونین حقوقی یا عناوین مشابه در وزارتخانه -6
دولتـی مسـتقل کـه     هـاي  ها و مؤسسات و سـازمان  مدیران کل حقوقی وزارتخانه -7

  رؤسا یا باالترین مقام اجرایی آنها عضو هیأت وزیران هستند؛
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ها به پیشنهاد دبیر شورا و تأییـد   عضویت معاونین و مدیران حقوقی سایر دستگاه -8
  .رییس شورا
از رؤساي سایر واحدهاي دولتی و غیردولتـی مـرتبط بـا امـور حقـوقی و       -1تبصره 

مـردم نهـاد نظیـر کـانون وکـالي دادگسـتري، کـانون         هـاي  همچنین از رؤساي سازمان
  .با تصویب شورا براي شرکت در جلسات دعوت خواهد شد... سردفتران و دفتریاران، و

منظور هماهنگی و تعامل بیشتر با سـایر قـوا در صـورت لـزوم توسـط       به -2تبصره 
  .عمل آید قضاییه و مقننه دعوت به رییس شورا مسؤولین مرتبط در قوه

بار بنا به دعوت کتبی دبیر شورا برگـزار   روز یک 45جلسات عادي شورا هر  -3 ماده
  .شود می

العاده شـورا   به پیشنهاد هر یک از اعضا و تصویب رییس شورا نشست فوق -1تبصره 
  .قابل برگزاري است

یابـد و تصـمیمات بـا     جلسات شورا با حضور اکثریت نسبی رسـمیت مـی   -2تبصره 
  .گردد ن اتخاذ میموافقت اکثریت حاضرا

کلیه تصمیمات شورا حداکثر طـی یـک هفتـه بـه کلیـه اعضـا یـا مراجـع          -4ماده 
  .شود صالح ابالغ می ذي

  نیمع کمیته -فصل دوم
وري  هاي الزم بـراي ارتقـاء کـارایی و بهـره     ها و برنامه منظور تدوین طرح به -5ماده 

فت نفـر از اعضـاي شـورا    هاي اجرایی، کمیته معین با حضور ه واحدهاي حقوقی دستگاه
  .شود تشکیل می
. کننـد  اعضاي شورا در اولین جلسه خود، اعضاي کمیته معین را انتخاب می -تبصره

ریزي و نظارت بر عملکرد واحـدهاي حقـوقی    مه مسؤولیت کمیته معین با رییس امور برنا
  .هاي اجرایی خواهد بود دستگاه

هاي الزم در خصوص موارد زیـر   ها و برنامه کمیته معین وظیفه تدوین طرح -6ماده 
و ارایه آنها به شورا و نظارت بر اجراي مصوبات شورا در این موارد و ارزیابی روند اقدامات 
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  :ها در این خصوص را برعهده دارد اجرایی دستگاه
  هاي اجرایی؛ هاستانداردسازي ساختار و جایگاه اداري واحدهاي حقوقی دستگا -1
هـاي   جذب و ماندگاري نیروي انسانی متخصـص در واحـدهاي حقـوقی دسـتگاه     -2

  اجرایی؛
نظام آموزش بدو و حین خدمت کارکنان متخصص شاغل در واحـدهاي حقـوقی    -3

  هاي اجرایی؛ دستگاه
  هاي حقوقی؛ نظام هماهنگ پژوهش -4
هـاي   و مقـررات دسـتگاه   توسعه و بروزرسانی پایگاه الکترونیکی اطالعـات قـوانین   -5

  اجرایی در راستاي دولت الکترونیک؛
  .سایر موارد ارجاعی از سوي دبیر شورا -6

  یتخصص يها کمیسیون -فصل سوم
منظور تسهیل در حل و فصل موضوعات اختالفـی   ارایه نظریات مشورتی به -7ماده 

گ قـوانین و  هاي اجرایی و تأمین اجراي هماهنـ  و جلوگیري از تداخل در وظایف دستگاه
نویس مقررات اجرایـی   مقررات و تسریع و جامعیت بخشیدن به امر بررسی حقوقی، پیش

هاي تخصصی مشورتی به شرح ذیل در معاونت حقوقی رییس جمهور  و لوایح، کمیسیون
  :شود تشکیل می

  کمیسیون هماهنگی امر حقوقی حوزه اجتماعی و دولت الکترونیک؛ -1
  وقی اقتصادي؛کمیسیون هماهنگی امر حق -2
  کمیسیون هماهنگی امر حقوقی حوزه سیاسی و دفاعی؛ -3
  کمیسیون هماهنگی امر حقوقی حوزه قضایی و لوایح؛ -4
  کمیسیون هماهنگی امر حقوقی حوزه علمی و فرهنگی؛ -5
  .کمیسیون هماهنگی امر حقوقی حوزه زیربنایی، صنعت و محیط زیست -6

ع، وظیفـه بررسـی و اعـالم نظـر در     هاي تخصصـی حسـب ارجـا    کمیسیون -8ماده 
  :خصوص موارد زیر را برعهده خواهند داشت

هـاي اجرایـی و    بررسی و اعالم نظر مقدماتی در خصوص موارد اخـتالف دسـتگاه   -1
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  موارد تداخل در وظایف قانونی؛
  هاي اجرایی؛ هاي دستگاه بررسی و اعالم نظر مقدماتی در خصوص استعالم -2
نامه، لوایح و سایر مصـوبات   نویس آیین مقدماتی در مورد پیشبررسی و اعالم نظر  -3

نامـه داخلـی هیـأت     آیین) 21(هیأت دولت حسب ارجاع کمیسیون حقوقی موضوع ماده 
  وزیران؛

بررسی و ارایه پینهاد نظریه، جهت دفاع از مصوبات هیأت دولت در دیوان عـدالت   -4
  مراجع؛ اداري، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و سایر

  .بررسی و اعالم نظر و پیشنهاد راهکار در خصوص سایر موارد ارجاعی -5
  :ها عبارتند از اعضاي هریک از کمیسون -9ماده 

هـاي دولتـی مسـتقل کـه      ها و مؤسسات و سـازمان  مدیران کل حقوقی وزارتخانه -1
  باشد؛ میربط در هیأت وزیران  رؤسا یا باالترین مقام اجرایی آنها عضو کمیسیون ذي

یک نفر از مشاورین معاونت حقـوقی ریـیس جمهـور بـه پیشـنهاد دبیـر و تأییـد         -2
  رییس شورا؛

ــر عملکــرد واحــدهاي حقــوقی   نماینــده ریــیس امــور برنامــه  -3 ــزي و نظــارت ب ری
  هاي اجرایی؛ دستگاه

  نماینده دفتر امور حقوقی دولت؛ -4
تخصصـی کمیسـیون بـا    حداقل دو نفر کارشناس مجرب و متخصـص در زمینـه    -5

  .پیشنهاد دبیر و تأیید رییس شورا
نحـوه تشـکیل جلسـات و رسـیدگی بـه امـور ارجـاعی و حـدود وظـایف           -10ماده 
اي خواهد بود که به پیشنهاد دبیر و بـه   نامه ها و سایر موارد الزم براساس شیوه کمیسیون

  .رسد تصویب رییس شورا می

  هر یک از شوراهاي هماهنگی امور حقوقی - فصل چهارم
  هاي اجرایی دستگاه

هـا، تهیـه لـوایح و متـون      منظور اعـالم نظـر و پاسـخگویی بـه اسـتعالم       به -11ماده 
هـاي   نویس مصـوبات دولـت و ایجـاد همـاهنگی بـین واحـدهاي حقـوقی سـازمان         پیش
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هـاي مـذکور، شـوراي     هاي اجرایی، در هر یـک از دسـتگاه   زیرمجموعه هر یک از دستگاه
  .شود وقی آن دستگاه تشکیل میهماهنگی امور حق

 یهر دستگاه براساس ارجاع معاون حقوق یامور حقوق یهماهنگ يشورا -1تبصره 
  .نماید می و اعالم نظر یبررس یموارد ارجاع درخصوص آن دستگاه

رخانـه شـورا مسـتقر در    یهر دستگاه با دب يک نسخه از مصوبات شوراهای -2تبصره 
  .شود می ارسال ياست جمهورینهاد ر

  :ر استیز شرح بههر دستگاه  یامور حقوق یهماهنگ يشورا ياعضا -12ماده 
  ؛سییر عنوان به) ن مشابهیر عناویا سای( یمعاون حقوق )الف
ر مجموعـه و  یـ ز يهـا  شـرکت و  هـا  زمانسا یحقوق يواحدها يرؤسا ایر کل یمد )ب
  ؛تابعه
معـاون   تأییـد دستگاه و  یر کل حقوقیشنهاد مدیسه نفر از حقوقدانان مجرب به پ )د

  .مربوطه
شـنهاد  یهـر دسـتگاه بـه پ    یامور حقوق یهماهنگ يشورا یداخل نامه آیین -13ماده 

  .دین مقام دستگاه خواهد رسیباالتر تصویب به ربط ذيمعاون حقوق دستگاه 
  

 ن مقـام دسـتگاه  یبر عهده باالتر 13ماده  يت نظارت بر حسن اجرایمسؤول -تبصره
  .باشد می

 10/12/1390خ یتبصـره در تـار  ) 9( مـاده و ) 13( دستورالعمل در چهار فصـل و ن یا
  .دیس جمهور رسییر یمعاون حقوق تصویب به
  

فاطمه بداغی -معاون حقوقی رییس جمهور  
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وزارت  یامور حقوق یهماهنگ يشورا لیتشک نامه آیین
دستورالعمل ) 13( موضوع ماده( فناوريقات و یتحق، علوم

 )ییاجرا يها دستگاه یامور حقوق یهماهنگ يل شورایتشک
  ر علوم، تحقیقات و فناوريیمصوب وز

  اهداف
 یامـور حقـوق   یهماهنگ يل شورایدستورالعمل تشک) 11( ت به مادهیبا عنا -1ماده 

و  یمعاونـت حقـوق   27/11/1384مورخ  78169دستورالعمل شمار ( ییاجرا يها دستگاه
قـات و  یتحق، وزارت علـوم  یامـور حقـوق   یهمـاهنگ  يشورا ،)س جمهورییامور مجلس ر

 لیر تشـک یـ ل بـه اهـداف ز  یـ ن منظـور  بـه و امور مجلس  یدر حوزه معاونت حقوق فناوري
  :گردد می

 یاسالم ينظام جمهور انداز چشمتحقق  منظور بهمناسب  یط حقوقیجاد محیا -1-1
  ؛فناوريقات و یتحق، در بخش علوم یشمس يهجر 1404در افق 

وزارتخانه در ي ها مسؤولیتالزم جهت تحقق ي ها هماهنگیو انجام ي ساز زمینه -1-2
  ؛یو فرهنگ ییدانشجو، یپژوهش، یآموزش، یتخصصهاي  در حوزه یحقوق مسایلنه یزم

م یمحولـه بـه وزارتخانـه در تنظـ     یحقـوق  يهـا  مسؤولیت يدر اجرا یهماهنگ -1-3
، یتوسـعه بخشـ  ملّـی   برنامـه و اسـناد  ، ن بودجهیدر قوان ویژه بهن و مقررات مختلف یقوان

  ؛رانیوز هیأتمصوب  یو استان یفرابخش
ن و مقررات با توجه بـه  یمختلف از قوان يها برداشتو  ها دیدگاههمسو ساختن  -1-4

  .ه سطوحیضرورت عملکرد قانونمند در کل
  ب شورایترک

  :ر خواهند بودیز ترتیب بهاعضاء شورا  -2ماده 
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  ؛س شوراییر عنوان به فناوريقات و یتحق، و امور مجلس وزارت علوم یمعاونت حقوق - 1- 2
  ؛)س شوراییر نایبر و یدب( فناوريقات و یتحق، وزارت علوم یر کل حقوقیمد -2-2
  ؛فناوريقات و یتحق، ر کل امور مجلس وزارت علومیمد -2-3
کـه موضـوع جلسـه در ارتبـاط بـا       ربط ذيه مؤسسس ییا ری یمعاونت تخصص -2-4

  ؛اوست يحوزه تحت تصد
دسـتگاه بـا    یتخصصـ  مسـایل آشـنا بـه حـوزه     یسه نفر از کارشناسان حقـوق  -2-5

  ؛گردند می نییتع سال یکر به مدت یوز تأییدس شورا و ییشنهاد ریپ
 تأییـد ا و رر شـو یشنهاد دبیحسب مورد به پ ربط ذيران و کارشناسان یر مدیسا -2-6

  .شورا مکلف به حضور در جلسه خواهند بودس ییر
  ارات شورایف و اختیوظا

س شـورا  ییب ریا نایس ییا ریر و یارات شورا حسب ارجاع وزیف و اختیوظا -3ماده 
  :ر خواهد بودیز شرح به

ن یر قـوان یز قانون بودجه و سـا یقانون برنامه و ن یو بخشملّی  يسندها یبررس -3-1
  :منظور به

  ؛ریوزارتخانه و اعالم آن به وز يها مسؤولیتف مرتبط با یاستخراج وظاشناخت و ) الف
 يواحدها يشده با همکار بینی پیشف یانجام تکال يبرا بندي زمانن برنامه یتدو) ب
  ؛ربط ذي یتخصص
و هـا   ب نامـه یتصـو  هـا،  نامـه  آیـین ، هـا  طـرح ، حیلوا نویس پیش یحقوق یبررس -3-2

 هیـأت بـه   ارایـه  يات تابعـه بـرا  مؤسست وزارتخانه و یمربوط به حوزه فعالهاي  اساسنامه
  ؛یر مراجع برون سازمانیران و سایوز

، نامـه  شیوه، دستورالعمل، بخشنامه( یمقررات درون سازمان نویس پیش یبررس -3-3
ن و مقـررات  یرت بـا قـوان  ینـان از عـدم مغـا   یاطم منظـور  بـه ) و مشابه آن ییضوابط اجرا

  ؛االجرا الزم
ــارکت در -3-4 ــتکم مش ــات یل پای ــاه اطالع ــوان یگ ــب  یق ــور حس ــررات کش ن و مق

  ؛آنها چارچوبمربوط و در ي ها دستورالعمل
ي هـا  برداشـت ا یـ ابهـام   دلیل به که موارديدر  یقانون يراهکارها ارایهو  یبررس -3-5

ا دچـار  یده یمنسجم و هماهنگ آن با مانع روبرو گرد ياجرا، مختلف و متعارض از قانون
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  ؛مشکل شده است
  ؛دهیچیدر موارد خاص و پ یحقوق يها استعالمبه  ییگو پاسخدر  یهماهنگ -3-6
دفاع از مصـوبات دولـت و    منظور بهس جمهور ییر یبا معاونت حقوق یهماهنگ -3-7

و  يوان عـدالت ادار یـ در د -معـاون اول  -س جمهـور یـی ري ها دستورالعملو ها  بخشنامه
حسـب مـورد و    یاسـالم  يمجلس شـورا ن یق مصوبات دولت با قوانیو تطب یبررس هیأت

دفاع از مقـررات   يبرا یهماهنگ يتابعه عضو شورا يها زمانساوزارتخانه و  یز هماهنگین
  ؛تابعه يها زمانساوزارتخانه و  یدرون سازمان

در قالب  ها دستگاهر یوزارتخانه با سا یند حل اختالفات حقوقیمشارکت در فرآ -3-8
  ؛س جمهورییامور مجلس ر یمعاونت حقوق ياز سو یابالغ نامه شیوهو  ها دستورالعمل

در مجموعـه   یضمن خـدمت کارشناسـان حقـوق    يها آموزش يبرا ریزي برنامه -3-9
 يالزم بـرا  یحقـوق  يهـا  آمـوزش  ارایـه ز یـ ات تابعـه و ن مؤسسـ و  هـا  زمانساوزارتخانه و 

  ؛تابعه يها زمانساران مجموعه وزارتخانه و یکارکنان و مد
ف یاز در چارچوب وظـا یمورد ن یحقوق يها پژوهشبندي  تیو اولو یسامانده -3-10

  ؛ات تابعهمؤسسو  ها زمانساوزارتخانه و  يها مسؤولیتو 
  .فناوريقات و یتحق، وزارت علوم یقانون يها صالحیتر موارد مرتبط با اهداف و یسا - 11- 3

  .وزارتخانه خواهد بود یبا دفتر حقوق) 3( ف موضوع مادهیوظا يت اجرایریمد -تبصره
  ماتیل جلسات و اتخاذ تصمیتشک
ل جلسـه خواهـد داد   یر شـورا تشـک  یشورا حداقل هر ماه دوبار به دعوت دب -4ماده 

  .ل جلسه نباشدیتشک يبرا یس شورا موجبییص ریبه تشخکه  این مگر
ت مطلـق  یـ و نظرات آن بـا اکثر  یابد می تیاعضاء رسم 3/2جلسات شورا با  -5ماده 

  .ن قابل ابالغ خواهد بودیحاضر
  .ر شورا ابالغ خواهد شدینظرات شورا توسط دب -6ماده 
 16/11/89تبصـره در مـورخ    1بند و  21ماده و  7مشتمل بر  نامه آیینن یا -7ماده 
  .گردد می یتلق االجرا الزم فناوريقات و یتحق، ر علومیذ وزیپس از تنف

  
دانشجوکامران  -فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم  
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 مورخ 80جلسه  مصوب مدرس تیدانشگاه ترب اساسنامه
 یفرهنگانقالب  عالی شوراي 21/5/1365

  دهیـ نام "  دانشـگاه "  اساسنامه  نیا  يبعد در مواد  که  مدرس  تیترب  دانشگاه -1  ماده
  :شود می  تأسیس  لیذ  نامحدود و با هدف  مدت  يبرا  ینهاد انقالب  کی  عنوان به شود می

و  یاسـالم   انقـالب   و متعهـد بـه  مؤمن   و محققان علمی  هیأت ياعضا  تیترب -هدف
  یقـات یو تحق  عـالی  آمـوزش و مراکـز   هـا  دانشـگاه از ین مورد علمی  يها رشتهدر   متخصص

  گسـترش   بـه   و کمـک   یو پژوهشـ   یو آموزشـ  علمـی   تیـ فیک ارتقـاي  منظـور  بـه کشور 
  1. آن در  یاساس  و تحول  یعال  التیتحص

  عـالی  آموزشو  فرهنگ  وزارت  به  و وابسته  یحقوق  تیشخص  يدارا  دانشگاه -2  ماده
  انقـالب  عـالی  شـوراي   تصـویب  به  که  است  خاص  مقررات  تابع  یو مال  يو از نظر ادار  است

خواهد   نهیهز  عالی آموزشفرهنگ و  رینظر وز  تحت  آن  د و اعتباراتیخواهد رس  یفرهنگ
  .شد

  اسـت   منـوط  ها شهرستاندر   شعب  تأسیسو   است  در تهران  مرکز دانشگاه -3  ماده
  . یفرهنگ  انقالب عالی شوراي  بیو تصو  عالی آموزشو   فرهنگ  شنهاد وزارتیپ  به

) 3(  دانشـگاه   يشـورا ) 2( هیـأت امنـا  ) 1( :از  اسـت   عبـارت   دانشگاه  ارکان -4  ماده
  . دانشگاه  سییر

) 2( ، يجمهـور   سیـی ر) 1( :خواهـد بـود از    متشـکل   دانشـگاه  يهیأت امنا -5ماده 
  و آمـوزش   درمـان  و  ر بهداشـت یـ وز) 4( ، عـالی  آمـوزش و   ر فرهنگیوز) 3( ،ریوز  نخست

کشـور در   علمـی  و  یفرهنگـ   يها شخصیتاز   تن  شش) 6( ، دانشگاه  سییر) 5( ، یپزشک

                                                                                                                                               
 607اساسـنامه بـه موجـب مصـوبه جلسـه       23و  18، 17، 16، 14، 13، 10، 9، 8، 7، 6، 3، 1مواد  -1

 .عالی انقالب فرهنگی اصالح شده است شوراي 05/04/1386مورخ 
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 عالی شوراي  به تأیید  جهت  عالی آموزشو   ر فرهنگیوز  توسط  که  علوم  مختلف  يها رشته
  هیـأت در   تیعضـو  دار عهـده   سـال   پـنج   مـدت   خواهند شد و به  یمعرف  یفرهنگ  انقالب

  .خواهند بود
صـادر    یفرهنگـ   انقـالب  عالی شوراي  سییر  توسط) 6(  فیرد ياعضا  احکام -تبصره

  . است  بالمانع  شانیمجدد ا  خواهد شد و انتصاب
  :از  است  عبارت  دانشگاه هیأت امنا  فیوظا -6  ماده
  ؛دانشگاه  یکل  یمش خط  نییتع )الف
  ؛دانشگاه  توسعه  يها برنامه  اصول  بیتصو ) ب
  دانشـگاه   سیـی ر  توسـط   کـه   تابعـه   اتمؤسسـ و   دانشـگاه   سـاالنه   بودجـه   بیتصو ) ج

  ؛ربط ذي  مراجع  به  آن  هیو ارا شود میشنهاد یپ
  اتمؤسسـ ز یـ ن و دیجد  يها دانشکدهو   یلیتحص  مقاطع  تأسیس  ضرورت  صیتشخ )د
  ؛ربط ذي  مراجع  شنهاد بهیو پ  دانشگاه  تابع علمیو   یقاتیتحق

و   مشـکالت   در مـورد رفـع    يگیـر  تصـمیم و   دانشگاه  سییر  ساالنه  گزارش  یبررس )ه
  ؛امور بهتر  شرفتیو پ  صینقا

  ؛ربط ذي  مراجع  به  آن  هیو ارا  دانشگاه  التیتشک  بیتصو )و
  ؛دانشگاه  یو مال  يو ادار  یو پژوهش  یبر امور آموزش  نظارت )ز
  ؛دارد  ضرورت  دانشگاه  سیینظر ر  به  آن  طرح  که  یلیمسا  یبررس ) ح
  ؛يرنقدیا غی  ينقد  صورت به  یا حقوقی  یقیحق  ا از اشخاصیو هدا ها کمک  و قبول  جلب ) ط
  یو فرهنگـ  علمـی   اتمؤسسـ و  هـا  دانشـگاه  بـا   ارتبـاط   نحوه  در باب  میاخذ تصم ) ي
  .يکشور  مقررات  در چار چوب  یالملل بین  یخارج

  : است  لیاز افراد ذ  مرکب  دانشگاه  يشورا -7  ماده
  ؛دارد  عهده بهشورا را   استیر  که  دانشگاه  سییر) الف
  ؛دانشگاه  معاونان ) ب
 هـا  دانشـکده از   مسـتقل   قاتیو تحق علمی  اتمؤسسو مراکز و  ها دانشکده  يرؤسا ) ج

  ؛ دانشگاه  به  وابسته
،  یو مهندس  یفن  يها رشتهاز   کیاز هر   دانشگاه یعلم  هیأترسمی نفر عضو   کی )د

  ؛مربوط  دانشکده  يشورا  انتخاب  به  يهنر و کشاورز،  یپزشک،  هیپا  علوم،  علوم انسانی
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  یکـ یو هنر و   علوم انسانیاز   یکی( ارشد  یکارشناس  از مقطع  انیدانشجو دو نفر از )ه
  .دانشگاه  انیخود دانشجو  انتخاب  به) ها رشته ریاز سا

  :از  است  عبارت  دانشگاه  يشورا  فیوظا -8  ماده
  ؛ربط ذي  مراجع  د بهیجد  یو پژوهش  آموزش  يها رشته  تأسیسشنهاد یپ ) الف
  ؛هیأت امنا  به  دانشجو در هر رشته  رشیپذ  تیشنهاد ظرفیپ ) ب
  بـه آنهـا    یکلـ   شـنهاد اصـول  یپ و  دانشگاه  توسعه  يها برنامهو   جامع  طرح  یبررس ) ج

  ؛هیأت امنا
  ؛یکل  مقررات  در چارچوب  دانشگاه  خاص  یو پژوهش  یآموزش  يها نامه آیین  بیتصو )د
  .دانشگاه  سییر  يشنهادیپ  لیمسا  یبررس )ه

رسمی ریو غرسمی   در مراجع  دانشگاه  یندگینما زیو ن  امور دانشگاه  هیکل اداره -9  ماده
 تأییـد و   عـالی  آمـوزش و   ر فرهنـگ یـ شـنهاد وز یپ  بـه   کـه   اسـت   دانشگاه  سییر  بر عهده
  .شود می  منصوب  عالی آموزشو   ر فرهنگیوز  و با حکم  نییتع  یفرهنگ  انقالب عالی شوراي

  : ر خواهد داشتیز شرح به  یمعاونان  دانشگاه -10  ماده
  ؛یآموزش  معاون ) الف
  ؛ییدانشجو  معاون ) ب
  ؛یپژوهش  معاون ) ج
  .یو مال  يادار  معاون) د

  محقـق اسـتاد و    تیترب  يبرا  یقاتیتحق و  یآموزش  يها دوره  يدارا  دانشگاه -11  ماده
  .خواهد بود

دکتـرا و  ، ارشـد   یکارشناسـ   مقـاطع ) 6( مـاده  "د"بنـد    تیرعا با  دانشگاه -12  ماده
  .کرد ر خواهدیدا  تخصص

  . است ارشد و باالتر  یکارشناس  يها دوره  تأسیسبا   تیاولو -تبصره
و   فرهنگ  وزارت  تصویب به  که  اي نامه آیین  مطابق  دانشگاه  نالتحصیال فارغ -13ماده 

در  هـا  دانشـگاه در   استخدام  به خواهد شد  ابالغ ها دانشگاه  د و بهیخواهد رس  عالی آموزش
  محسـوب   شـان یا  خـدمت   سـوابق  جـزو   دانشگاه  انیدانشجو  لیتحص  خواهند آمد و مدت

  .خواهد شد
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  برابـر مـدت  و بـاالتر موظفنـد دو    ارشـد   یکارشناسـ   دوره  نالتحصیال فارغ -1تبصره 
  .کنند  خدمت ها دانشگاهدر ،  لیتحص

ر یا سـا ی  دانشگاه باالتر در  یلیتحص  مقاطع  بتوانند به  که  ینالتحصیال فارغ -2تبصره 
  افـت یدر  یلیتحصـ   بـورس  ایاز کشور وارد شوند   ا خارجی  معتبر داخل  عالی آموزشمراکز 
  انیتا پا  د خدمتشانیخواهد رس  دانشگاه يشورا  تصویب به  که  اي نامه آیین  بر طبق، دارند
  .افتاد خواهد  قیتعو  به  لیتحص

  در مـاده   منـدرج   اهـداف   به  توجه اب  دانشگاه  یو پژوهش  آموزش  يها برنامه -14  ماده
  تصـویب  بـه   تیـ بـا اولو ،  ریـزي  برنامـه ي ها گروه  قیو از طر  شده  هیته  دانشگاه  توسط ،)1(

  .دیرس خواهد  ریزي برنامه عالی شوراي
  یدرسـ  واحـد ) 4(  خود حداقل  التیتحص  دوم  مهیموظفند در ن  انیدانشجو -تبصره

  .بپردازند  سیتدر  کارآموز به  عنوان به
  مقـررات   و در چـارچوب   دانشـگاه   يشـورا   بیبـا تصـو   دتوانـ  مـی   دانشـگاه  -15  ماده
از   یکـ ی  به،  مربوط  یا پژوهشی  یآموزش  يها برنامهاز   یبخش  یط يخود را برا  انیدانشجو
  لیتا تکم دتوان می  د و دانشگاهینما  اعزام  لیتحص  يبرا  ا خارجی  معتبر داخلي ها دانشگاه

  یقـات یتحق و  عـالی  آموزشو مراکز  ها دانشگاه  خود از امکانات  یو پژوهش  یآموزش  امکانات
  در حـد امکـان    دانشـگاه   نیـ ا  انیبا دانشـجو   است  الزم  یداخل  يها دانشگاه. کند  استفاده
  .ندینما  يهمکار

  گـر توسـط  یدي هـا  دانشـگاه   بـه   انیدانشـجو   اعزام  نحوه  به  مربوط  نامه آیین -تبصره
  .دیخواهد رس  عالی آموزشو   فرهنگ  وزارت  تصویب بهو   هیته  دانشگاه

دهنـد    اختصاص  لیتحص  خود را به  وقت تمام موظفند  دانشگاه  انیدانشجو -16  ماده
  از طـرف   کـه   یضـوابط   طبـق   را ندارنـد و دانشـگاه    از دانشـگاه   در خارج  کارکردن  و حق
  یلیتحص  نهیهز  کمک، دیخواهد رس  ربط ذي  مراجع  تصویب بهشنهاد و یپ  دانشگاه  يشورا

  .کرد خواهد  را پرداخت  شانیا
خواهـد   یعلمـ  وعمـومی    دو مرحلـه   شامل  دانشگاه  يدانشجو برا  نشیگز -17  ماده

  نشیو گـز ،  ژهیـ و  اسـتاد و بـا ضـوابط     نشیگـز   يمرکز  هیأت  توسطعمومی   نشیگز. بود
  .شود می  انجام  عالی آموزشو   فرهنگ  وزارت  قیدق  نظارت  و تحت  دانشگاه  توسط علمی
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  حـداقل   کـه  علمـی   مختلف  يها رشتهاز خود در یمورد ن  استادان  دانشگاه -18  ماده
  عالی آموزشو   فرهنگ  وزارت. آورد یدر مرسمی   استخدام  باشند به  يدکتر  مدرك  يدارا

  .شود  لیقا  تیاولو  از دانشگاهیمورد ن  استادان  تأمین  يبرا  است  موظف
  يهـا  دورهدر   سیتـدر   يارشـد بـرا    یکارشناسـ   مـدرك   دارندگان  استخدام -تبصره

  . است  بالمانع  یکارشناس
  طبق  عالی آموزشو   فرهنگ  وزارت  و نظارت  یبا هماهنگ دتوان می  دانشگاه -19  ماده

  برجسـته   و اسـتادان   د از متخصصـان یخواهـد رسـ   هیـأت امنـا    تصویب به  که  اي نامه آیین
د و بـا مراکـز   یـ نما  يهمکـار   بـه   دعوت  یو پژوهش  یدر امور آموزش  اشتغال  يبرا  یخارج
  یخارج  استادان  اشتغال  يبرا علمیو   یفرهنگ  يقراردادها  و اشخاص  یدانشگاه و علمی

  .منعقد کند
را بـا    یو خـارج   یداخلـ   برجسـته   علمـا و دانشـمندان    مجاز است  دانشگاه -20  ماده

  .ردیبپذ  يافتخار  تیعضو  به  دانشگاه  يشورا  بیتصو
 بـا ،  استاد و محقـق   تیخود در ترب  یاصل  فیوظا  با حفظ دتوان می  دانشگاه -21  ماده

منعقد   یو آموزش  یپژوهش  خدمات  قرارداد انجام  یردولتیو غ  یدولت  اتمؤسسو   اشخاص
  وجـوه   خـرج  زیـ نحوه عقد قرارداد و ن  نامه آیین. دارد  افتیدر  الزحمه حق  کند و در مقابل

  .برسد  دانشگاه  يشورا  تصویب بهد یبا  حاصل
  اشخاص  از طرف  را که  یرمنقولیو غ  منقول  و اموال  وجوه دتوان می  دانشگاه -22  ماده

  ثبـت   کامـل   با ذکـر مشخصـات    یستیا بایهدا  نیا. ردیبپذ شود میاهدا   یو حقوق  یقیحق
  .برسد  مصرف  به  دانشگاه  يگردد و با نظر شورا

  تصـویب  بـه  21/05/1365  خیدر تـار   تبصره 7و   ماده 23در   اساسنامه  نیا -23  ماده
را   آن  ياجـرا   تیمسؤول  عالی آموزشو   فرهنگ  وزارت .دیرس  یفرهنگ  انقالب عالی شوراي
  انقـالب  عـالی  شوراي  بار به  کی  ماه  کار را هر شش  شرفتیپ  ید چگونگیدارد و با  برعهده
  .کند  گزارش  یفرهنگ

  
اي سید علی خامنه -یانقالب فرهنگ عالی شورايس ییس جمهور و رییر  
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 بمصو مدرس تیدانشگاه ترب اساسنامهاز  ياصالح مواد
 انقالب فرهنگی عالی شوراي 5/4/1386 مورخ 607 جلسه

 شرح
 اساسـنامه از  ياصالح مواد 5/4/86مورخ  607در جلسه  یانقالب فرهنگ عالی شوراي
  :ب کردیل تصویذ شرح بهت مدرس را یدانشگاه ترب

ده یـ نام "دانشـگاه " اساسـنامه ن ین پس در ایت مدرس که از ایدانشگاه ترب -1ماده 
، شـرو در آمـوزش  یک دانشگاه پی عنوان به یانقالب شکوهمند اسالم برخاسته از، شود می

و  یت علمـ یـ با مرجع فناوريدانش و  يگسترش مرزها، علم نافع جید و ترویتول، پژوهش
  :دشو می تأسیسمدت نامحدود  يل برایاهداف ذ با یو انقالب یت اسالمیهو

در  یو متعهـد بـه انقـالب اسـالم    مـؤمن   و محققـان  یعلمـ  هیأت يت اعضایترب -1
 منظـور  بـه کشـور   یقـات یو تحق عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاهاز یمورد ن یعلم يها رشته
و تحـول   یالت عالیتحص و کمک به گسترش یو پژوهش یو آموزش یت علمیفیک يارتقا
  ؛در آن یاساس
ش سهم یو افزا يافزار نرمجنبش  د علم ویت نهضت تولیمشارکت در توسعه و تقو -2

و ملّـی   يازهـا یو ن یاسـالم  ید بـر مبـان  یـ بـا تاک  علـوم انسـانی  و توسعه  یدات علمیتول
ا و یـ ق تعامل پویطراز  یو پژوهش یعلم يدستآوردهاکردن  ين و کاربردینو يها فناوري

  ؛یالملل بینو  اي منطقه، یسازنده با مراکز علم
و  ینـ ینش دیـ ق بیـ ت و تعمیق تقویاز طر یجهت تحقق فرهنگ اسالم تالش در -3

د بـه  یثار و امیه ایو اشاعه روح یاجتماع يها ش مشارکتیافزا و یل اخالقیگسترش فضا
  .یانقالب اسالمهاي  آرمان و ها ارزشو ) ع( تیمکتب اهل ب، قرآن میه تعالینده بر پایآ

و ملّــی  شــعب آن در ســطح تأســیسدانشــگاه در تهــران اســت و  مرکــز -3مــاده 
دانشـگاه و در چـارچوب    يهیأت امناب یدانشگاه و تصو يشورا تأییدمنوط به  یالملل بین
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  .باشد مین و مقررات کشور یقوان
  :)و بند( ،دانشگاه يهیأت امناف یوظا درخصوص -6ماده 

  .ن و مقرراتیدانشگاه در چارچوب قوان التیب تشکیتصو )و
  :است لیدانشگاه مرکب از افراد ذ يشورا -7ماده 

  د؛دار عهده بهاست شورا را یس دانشگاه که رییر )الف
  ؛دانشگاه معاونان )ب
 هـا  دانشـکده  مسـتقل از  یقاتیو تحق یات علممؤسسو مراکز و  ها دانشکده يرؤسا )ج

  ؛وابسته به دانشگاه
  ؛دانشگاه در يمقام معظم رهبر یندگیس نهاد نماییر )د
ر یاز سـا  یکـ یو هنـر و   علـوم انسـانی  از  یکی( يان مقطع دکتریدو نفر از دانشجو )ه
  ؛ان دانشگاهیبه انتخاب دانشجو) ها رشته
 یعلمـ  هیـأت  ياز اعضـا و دو نفـر   یآموزشـ  يشورا یعلم هیأت ينفر از اعضادو  )و
  .مربوط يبه انتخاب شورا یپژوهش يشورا

  :)بند ب( دانشگاه يف شورایوظا درخصوص -8ماده 
  .دانشجو در هر رشته در چارچوب مقررات رشیت پذیب ظرفیتصو )ب

و  یدانشـگاه در مراجـع رسـم    ینـدگ ینما زیـ ه امـور دانشـگاه و ن  یـ کل اداره -9مـاده  
و  فنـاوري قات و یتحق، ر علومیوز شنهادیس دانشگاه است که به پییبر عهده ر یررسمیغ

 فنـاوري قـات و  یتحق، علـوم  ریـ ن و بـا حکـم وز  یـی تع یانقالب فرهنگـ  عالی شوراي تأیید
  .شود میمنصوب 

  :خواهد داشت ریز شرح به یدانشگاه معاونان -10ماده 
معاون  )د، یپژوهش معاون )ج، یو فرهنگ ییمعاون دانشجو )ب، یمعاون آموزش )الف

  .نیروي انسانیو  یبانیپشت
و تعـداد   یلیف تفصـ یشـرح وظـا  ، الت دانشـگاه یتشک ن به بعد ساختاریاز ا -تبصره

ن یـی تع هیـأت امنـا  ب یمقررات مربوطه و با تصو براساسآنها  ر درییتغ هرگونهن و یمعاون
  .گردد می

قـات  یتحق، علوم يها وزارتخانهاز یاعالم ن براساس دانشگاه گانآموخت دانش -13ماده 
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و آمـوزش و پـرورش و در چـارچوب     یدرمان و آموزش پزشک، بهداشتوزارت ، فناوريو 
گـر  یو د یقـات یو مراکـز تحق  ها دانشگاهبه استخدام  یانقالب فرهنگ عالی شورايمصوبات 

ان جـزو سـوابق خـدمت    ین دانشـجو یـ ل ایتحص مدت. در خواهند آمد عالی آموزشمراکز 
  .شان محسوب خواهد شدیا

کـه بـر    يارشد و دکتـر  یکارشناس يها دورهگان آموخت دانش آن دسته از -1تبصره 
درمـان و آمـوزش   ، بهداشـت ، فنـاوري قـات و  یتحق، علوم يها وزارتخانهاز یحسب اعالم ن

موظفنـد دو   آینـد  مـی در  هـا  دانشگاه یعلم هیأت تیو آموزش و پرورش به عضو یپزشک
  .خدمت کنند ها دانشگاهل در یبرابر مدت تحص

 ریا سایباالتر در دانشگاه  یلیکه بتوانند به مقاطع تحص یگانآموخت دانش -2تبصره 

 افـت یدر یلیا بـورس تحصـ  یا خارج از کشور وارد شوند یمعتبر داخل  عالی آموزشمراکز 
د شـروع خدمتشـان   یدانشگاه خواهد رس يشورا تصویب بهکه  اي نامه آیینبر طبق ، دارند

  .ق خواهد افتادیل به تعویان تحصیپا تا
 دانشگاه با توجه به اهداف منـدرج در مـاده   یو پژوهش یآموزش يها برنامه -14ماده 

ت یـ طبـق اولو ، ریـزي  برنامـه ي ها گروهق یطر ن شده و ازیه و تدویتوسط دانشگاه ته ،)1(
  .دیخواهد رس ربط ذيمراجع  تصویب به

 یواحـد درسـ  ) 4( الت خود حداقلیمه دوم تحصیان موظفند در نیدانشجو -تبصره
  .س بپردازندیتدر کارآموز به عنوان به

ف یانجـام وظـا   ل ویخود را به تحص وقت تمامان دانشگاه موظفند یدانشجو -16ماده 
دانشگاه  يکه از طرف شورا یاختصاص دهند و دانشگاه طبق ضوابط یو پژوهش یآموزش

خواهد  شان پرداختید حقوق ماهانه به ایخواهد رس ربط ذيمراجع  تصویب بهشنهاد و یپ
  .کرد

سـازمان  ، اساسـنامه ن دانشـگاه طبـق   یـ ژه ایـ نش ویط و گزیبا توجه به شرا -تبصره
 ک ازیـ هـر   يان موظفنـد هـر سـال بـرا    یو صندوق رفاه دانشـجو  ریزي برنامهت و یریمد

ک یـ ه یـ پا یمربـ  يایبرابر با حقوق و مزا یلینه تحصیکمک هز يان مقطع دکتریدانشجو
و بـه دانشـگاه    بینـی  پـیش در بودجـه دانشـگاه    یو پژوهشـ  یآموزشي ها فعالیت يازا به
که بـه   شود می یانینه شامل دانشجوین کمک هزیا. ص دهندیمجزا تخص فیموجب رد هب
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افـت  ینـه در یا کمـک هز یـ حقـوق  ) لیبـه تحصـ   مـأمور  بـورس و  لیـ از قب( گـر یطـرق د 
  .نمایند مین

ضـوابط   ت مـدرس طبـق  یـ ان در دانشـگاه ترب یدانشـجو  یعمـوم  نشیگز -17ماده 
  .شود مینش استاد انجام یگز

قابـل   ربـط  ذيب مراجـع  یاز پـس از تصـو  یژه در صورت نیهرگونه ضوابط و -تبصره
  .است اعمال

مختلف  يها رشتهاز خود در یمورد ن یعلم هیأت ياعضا دتوان میدانشگاه  -18ماده 
 نیوزارتـ . درآورد یباشـند بـه اسـتخدام رسـم     يمدرك دکتر يرا که حداقل دارا یعلم

 تـأمین  يموظفنـد بـرا   یدرمـان و آمـوزش پزشـک   ، و بهداشت فناوريقات و یتحق، علوم
  .ل شوندیت قایاز دانشگاه اولویمورد ن یعلم هیأت ياعضا

دو  ت مـدرس شـامل  یـ دانشگاه ترب وقت تمام یعلم هیأت ينش اعضایگز -1تبصره 
اسـتاد و  نش یطبـق ضـوابط گـز    بـر  ینش عمـوم یگز. خواهد بود یو علم یمرحله عموم

  .شود می زه دانشگاه انجامیمم هیأتتوسط  ینش علمیگز
بـود   خواهـد  یعلم هیأت یانضباط نامه آیین يت مدرس دارایدانشگاه ترب -2تبصره 

  .رسد می ربط ذيمراجع  تصویب بهکه 
ر یـ وز«، »ریـ نخسـت وز «عبـارات   يجـا  حسب مورد به اساسنامهدر متن  -23ماده 

معـاون اول  «عبارات  ترتیب به» عالی آموزشوزارت فرهنگ و «و » عالی آموزشفرهنگ و 
» فنـاوري قـات و  یتحق، علوم وزارت«و » فناوريقات و یتحق، ر علومیوز«، »س جمهورییر

را بـر   اساسـنامه ن یا ياجرا تیمسؤول فناوريقات و یتحق، وزارت علوم. شود مین یگزیجا
 یانقـالب فرهنگـ   عـالی  شـوراي ک بار به یشرفت کار را هر سال یپ یعهده دارد و چگونگ

  .نماید میگزارش 
  

نژاد احمديمحمود  -یانقالب فرهنگ عالی شورايس ییس جمهور و رییر  
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  مصوب نور  امیدانشگاه پ اساسنامه 
  08/09/1367 و 1مورخ  100و  99جلسات 

انقالب  عالی شوراي 2و  1 يها کمیسیونمشترك  يشورا
  عالی شوراياست یر  به یضیارات تفویحسب اخت یفرهنگ

ق آمـوزش  یـ در سـطح دانشـگاه از طر   یآموزشـ  يهـا  برنامه ياجرا منظور به -1ماده  
کـه مرکـز    شود می تأسیس "نور پیامدانشگاه  "به نام  یدانشگاه، و از راه دور حضوري نیمه

  .کشور خواهد بودي ها شهرستانو  ها استانآن در تهران و شعب آن در مراکز 
وابسـته بـه وزارت    یو از مؤسسات دولت یت حقوقیشخص يدارا "دانشگاه " -2ماده  

 تصـویب  بهخاص است که  تابع مقررات یو مال ياست و از نظر ادار عالی آموزشفرهنگ و 
  .دیخواهد رس هیأت امنا

  :ارکان دانشگاه عبارتند از -3ماده  
  ؛هیأت امنا -1
  دانشگاه؛ يشورا -2
  .س دانشگاهییر -3

  1:مرکب است از هیأت امنا -4ماده  
  :دانشگاه عبارت است از هیأت امنا يب اعضایترک )الف 

  ؛)هیأت امناس ییر ( عالی آموزشر فرهنگ و یوز -1
  ؛)ریدب ( س دانشگاهییر -2
  ؛ر آموزش و پرورشیوز -3

                                                                                                                                               
 ی انقالب فرهنگیعال شوراي 9/3/1374مورخ  351اصالحی جلسه  -1
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  ؛مایر عامل صدا و سیمد -4
 يد از اعضـا یـ باآنهـا   که دو نفـر  یو فرهنگ یعلم يها شخصیتدو تا چهار نفر از  -5
  .دانشگاه باشند یعلم هیأت

  هیأت امناارات یف و اختیوظا -5ماده  
  ؛دانشگاه یکل مشی خطن ییتع -1
ا منحـل نمـودن   یـ ل و یـ شنهاد تعطیتوسعه دانشگاه و پ يها برنامهب اصول یتصو -2

  ؛دانشگاه يا واحدهایرشته و 
  ؛ربط ذيشنهاد آن به مراجع یب بودجه ساالنه دانشگاه و پیتصو -3
و  يو ادار یو معـامالت  یمـال  يهـا  نامـه  آیینب یه ساالنه و تصویزان شهرین مییتع -4

  ؛یاستخدام
  ؛دانشگاه یالت و نمودار سازمانیب تشکیتصو -5
  ؛و ترازنامه ساالنه دانشگاه ها حسابب یتصو -6
دات اعـم از مراکـز چـاپ و    یـ از کـارکرد و عرضـه تول   يمنـد  بهرهب مقررات یتصو -7

  ؛ر مواردیو سا يداریو شن يدارید يها انتشارات مرکز رسانه
و  یا حقـوق یـ  یقیا از اشخاص حقیو هدا ها کمکا قبول یدرباره رد  يگیر تصمیم -8

  ؛ينقدغیر ای ينقد صورت به
  ؛یداخل يها نامه آیینب یتصو -9

  ؛ت آموزشیفیک یابینظارت و ارز -10
  .بیجهت تصو یانقالب فرهنگ عالی شورايبه  "دانشگاه "شنهاد انحالل یپ -11

  :دانشگاه عبارتند از يشورا ياعضا -6ماده  
  ؛س شوراییر عنوان بهس دانشگاه ییر -1
  ؛معاونان دانشگاه -2
  ؛س دانشگاهییبه انتخاب ر یمراکز آموزش يدو نفر از رؤسا -3
  .س دانشگاهییبه انتخاب ر یعلم هیأت يدو تن از اعضا -4

  :دانشگاه يارات شورایو اختف یوظا -7ماده  
  ؛هیأت امناب به یتوسعه دانشگاه جهت تصو يها برنامهو اصول  مشی خطشنهاد یپ - 1
  ؛هیأت امناب به یرش دانشجو در هر رشته جهت تصویت پذیشنهاد ظرفیپ -2
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  .هیأت امناشبرد اهداف دانشگاه مؤثر باشد به یدر پ که موارديه یشنهاد کلیپ -3
 عـالی  شـوراي  تأییدو  عالی آموزشر فرهنگ و یشنهاد وزیدانشگاه بنا به پس ییر - 8ماده  

  .منصوب خواهد شد عالی آموزشر فرهنگ و ین و با حکم وزییتع یانقالب فرهنگ
  :س دانشگاه عبارت است ازییارات ریف و اختیوظا -9ماده  

  ؛دانشگاه يو شورا هیأت امناه مصوبات یکل ياجرا -1
 ارایـه و  یو اسـتخدام  يو ادار یو معـامالت  یمـال  يهـا  نامـه  آیـین شنهاد یه و پیته -2

  ؛بیجهت تصو هیأت امناو ترازنامه ساالنه دانشگاه به  ها حساب
  ؛دانشگاه يو شورا هیأت امناه مصوبات یکل يو اجرا یدانشگاه در مراجع رسم یندگینما - 3
  .ه امور دانشگاهیکل اداره -4

  :دانشگاه عبارت است از یمنابع مال -10ماده  
  ؛شود میکه همه ساله تحت عنوان کمک در بودجه دولت منظور  یاعتبارات -1
ا مؤسسـات وابسـته   یـ دات خـود  یـ ا فروش تولیکه دانشگاه بابت خدمات  یوجوه -2

  ؛دارد میافت یدر
  ؛انیه دانشجویشهر -3
  .اشخاص و مؤسسات يها کمکا و یهدا -4

ل کتابخانـه و مراکـز محاسـبات و    یـ دانشـگاه مجهـز بـه وسـائل الزم از قب     -11ماده  
د و یو اسـال  یونیزیتلو يها لمیل نوارها و فیاز قب یل آموزشید وسایو تول ینیخدمات ماش

  .ره خواهد بودیغ
 يهـا  برنامـه دانشگاه بـا سـاعات پخـش     يها برنامهپس از هماهنگ شدن  -12ماده  

 يهـا  ساعات شبکه از ین سازمان قسمتیا، رانیا یاسالم يجمهور يمایسازمان صدا و س
  .خود را به پخش دروس دانشگاه اختصاص خواهد داد یونیزیو تلو ییویراد
مربوط به  يها هزینهدر بودجه دانشگاه و  ها برنامهه یمربوط به ته يها هزینه -تبصره 

  .منظور خواهد شدران یا یاسالم يجمهور يمایپخش دروس در بودجه سازمان صدا و س
 يتوسـط شـورا   هـا  رشـته ن نـوع  یگوناگون و همچن يها رشته تأسیسضوابط  - 13ماده  

ب یجهت تصو یانقالب فرهنگ عالی شورايي ها کمیسیونمشترك  ين و به شورایدانشگاه تدو
  .است ها دانشگاهگسترش  يبا شورا ها رشته تأسیس يدادن مجوز برا، خواهد شد ارایه
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، ین دانشـگاه عبـارت خواهـد بـود از مقطـع کـاردان      یـ ا یلیمقـاطع تحصـ   -14ماده  
  .وستهیپ یوسته و کارشناسیناپ یکارشناس

در امتحانـات   نـد توان مـی ل یادامـه تحصـ   ين دانشگاه براین االتحصیال فارغ -تبصره 
  .ادامه دهند  لیبه تحص یقبول یگر شرکت کنند و در صورتید يها دانشگاه يورود
ن و سـپس جهـت   یـی دانشگاه تع ين دانشگاه در شورایا یدرس يها برنامه -15ماده  
  .م خواهد شدیتقد ریزي برنامه عالی شورايب به یتصو
ل یان تحصـ یـ نامـه پا ین خود در هر مقطـع گواه التحصیال فارغدانشگاه به  -16ماده  

 عـالی  آمـوزش   وزارت فرهنـگ و  تأییـد و مـورد   ینامه رسـم ین گواهیا. اعطاء خواهد کرد
ق یـ ن دانشـگاه از راه دور و بـه طر  یـ د شود که آموزش اید قینامه بایدر گواه .خواهد بود

  .بوده است حضوري نیمه
آمـوزش از راه دور و   يکه برا یلیزات و وسایس و نوع تجهیتدر يها شیوه -17ماده  
  .ن خواهد شدییتع  از طرف دانشگاه یخاص نامه آیین یالزم است ط حضوري نیمه
انتخـاب   یاختصاصـ  يق آزمـون سراسـر  یـ ن دانشـگاه از طر یان ایدانشجو -18ماده  

  .خواهند شد
انقـالب   عـالی  شـوراي ب یو تصـو  هیـأت امنـا  شـنهاد  یانحالل دانشگاه به پ -19ماده  

 يهـا  دارایـی   ف امـوال و یـ ن تکلیـی م در مـورد تع یاتخاذ تصـم . است پذیر امکان یفرهنگ
  .خواهد بود عالی آموزشوزارت فرهنگ و  عهده بهدانشگاه پس از انحالل 

و  هیـأت امنـا  شـنهاد  یبـه پ  اساسـنامه ن یـ ر در اییـ ا تغیـ اصالح و  هرگونه -20ماده  
  .انجام خواهد شد یانقالب فرهنگ عالی شورايب یتصو
ن جلسه یمصد یکن و یتبصره در نود و نهم 2ماده و  21در  اساسنامهن یا -21ماده  

 یانقـالب فرهنگـ   عـالی  شـوراي ي هـا  کمیسیونمشترك  يشورا 8/9/67و  1/9/67 مورخ
 مـورخ  94دانشـگاه مصـوب جلسـات     یقبل اساسنامه، بیخ تصوید و از تاریرس تصویب به

و  147مشـترك و   يشورا 84اصالحات مصوب جلسات   و 25/9/65مورخ  97، 27/8/65
 .شود میلغو  یانقالب فرهنگ عالی شوراي 149

  
اي سید علی خامنه -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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   مصوب اسالمی آزاد دانشگاه اصالحی اساسنامه
 مورخ 660 و 656، 654، 652، 651، 636، 597 جلسات

19/10/1385 ،5/9/1387 ،5/8/1388 ،19/8/1388 ،
   24/1/1389 و 29/10/1388، 17/9/1388

 فرهنگی انقالب عالی شوراي

 کلیات -اول فصل

 مؤسسـات  تأسـیس  نامـه  آیـین  کلیـات  در منـدرج  اهـداف  تحقـق  جهت در -1ماده 
 انقـالب  عـالی  شـوراي  جلسـه  یکمـین  و چهل مصوب غیرانتفاعی غیردولتی عالی آموزش

 »دانشـگاه « اختصـار  بـه  اساسـنامه  ایـن  در پس این از که اسالمی آزاد دانشگاه، فرهنگی
 .گردد می تأسیس، شود می نامیده

 بـراي  کـه  اسـت  ایرانـی  تابعیت با پژوهشی و آموزشی مؤسسه یک دانشگاه -2ماده 
 پیشـنهاد  بـا ، محل این تغییر. است تهران در آن مرکز و گردد می تأسیس نامحدود مدت
 فنـاوري  و تحقیقـات ، علوم وزارتین تصویب و اساسنامه این 8 ماده موضوع مؤسس هیأت

 .است پذیر امکان پزشکی آموزش و درمان، بهداشت و
 تحصـیلی  رشته و مقطع حیث از دانشگاه پژوهشی و آموزشی فعالیت حدود -3ماده 

 گسـترش  شـوراهاي  مجوز به توجه با رشته تناسب به، وابسته واحدهاي ایجاد حیث از و
 پزشـکی  آمـوزش  و درمـان ، بهداشـت  و فنـاوري  و تحقیقـات ، علوم وزارتین عالی آموزش
 .گردد می تعیین

 عـالی  آموزش گسترش شوراهاي توسط تأسیس جواز صدور تاریخ از دانشگاه -4ماده 
 یابـد  مـی  رسمیت، پزشکی آموزش و درمان، بهداشت و فناوري و تحقیقات، علوم وزارتین
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  .بود خواهد دانشگاه قانونی نماینده دانشگاه رییس و
 عمـومی  اموال عنوان به آن اموال و غیردولتی و عمومی است اي مؤسسه دانشگاه - 5ماده 
 و ارکـان  دیگـر  و مـدیران ، هیـأت امنـا  ، مؤسـس  هیأت اعضاي از یک هیچ. شود می محسوب

 و ندارنـد  را مزبـور  امـوال  از شخصـی  انتفـاع  حـق  و مالکیت حق گونه هیچ دانشگاه ینمسؤول
 رعایـت  بـا  و حـاکم  مقـررات  و اساسـنامه  ایـن  مفـاد  رعایـت  بـا منحصراً  مزبور منافع و اموال

 .شد خواهد دانشگاه يها فعالیت هتوسع و پیشرفت و ها هزینه صرف، دانشگاه مصلحت
 عـالی  آمـوزش  مؤسسـات  بـه  مربـوط  مقـررات  و ضـوابط  کلیه تابع دانشگاه -6ماده 
 حسـب  و آن بعدي اصالحات و فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب غیرانتفاعی غیردولتی

 پزشـکی  آمـوزش  و درمـان ، بهداشـت  و فنـاوري  و تحقیقات، علوم وزارتین مقررات مورد
  .بود خواهد

 دانشگاه ارکان -دوم فصل

  :از عبارتند دانشگاه ارکان -7ماده 
  مؤسس؛ هیأت -1
  ؛هیأت امنا -2
  دانشگاه؛ رییس -3
 .دانشگاه شوراي -4

، رفسـنجانی  هاشـمی  اکبـر : آقایـان  شـامل  نفـر  9 از مرکـب  مؤسس هیأت -8ماده 
، حبیبـی  حسـن ، والیتـی  اکبـر  علـی ، جاسـبی  عبـداهللا ، اردبیلـی  موسوي سیدعبدالکریم

 هیـأت  ياعضـا  چنانچـه  و باشـد  مـی  میـرزاده  حمیـد  و قمی محسن، خمینی سیدحسن
 دیگر علت هر یا و ناتوانی، برکناري، بیماري، استعفاء، فوت مانند مختلف علل به مؤسس

 ظـرف  را نیـاز  مـورد  تعـداد  به جایگزین افراد باید می مؤسس هیأت، یابد کاهش نفر 6 به
 پیشـنهاد  فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شوراي به مؤسس هیأت در عضویت براي ماه) 3( مدت
  .نماید

 جلسـه  5 یـا  متـوالی  جلسه 3 در مؤسس هیأت اعضاي از یک هر چنانچه -1تبصره 
 مـاده  مفـاد  طبـق  و شـوند  می تلقی مستعفی نکنند شرکت غیرموجه طور به و غیرمتوالی
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  .شود می تعیینآنها  جایگزین فوق
 مـدت  ظـرف  و فـوق  ماده اخیر قسمت حکم طبق مؤسس هیأت چنانچه -2تبصره 

 فرهنگـی  انقالب عالی شوراي به مؤسس هیأت در عضویت براي را جایگزین افراد ماه) 3(
 .نمود خواهد جایگزین افراد تصویب و معرفی به اقدامرأساً  شورا، ندهد پیشنهاد

  : مؤسس هیأت اختیارات و وظایف -9ماده 
 و درمـان ، بهداشـت  و فناوري و تحقیقات، علوم وزارتین از تأسیس امتیاز کسب) الف
  ؛صالح ذي مراجع سایر و پزشکی آموزش
 و فـوق  8 مـاده  طبـق  مؤسـس  هیـأت  تکمیـل  بـراي  پیشـنهادي  ياعضا معرفی) ب

  ؛مؤسس هیأت از مانده باقی اعضاي آراء دوسوم اکثریت براساس
 سـوم  دو تعـداد  بـر  مشـتمل  حال هر در باید مؤسس هیأت اعضاي ترکیب -تبصره

  .باشد نفر 6 یعنی اعضا
 موضوع شده تعیین اهداف به نیل جهت در دانشگاهي ها فعالیت بر مستمر نظارت) ج
  ؛فرهنگی انقالب عالی شوراي به خود بازرسی و نظارت از سالیانه گزارش ارایه و) 1( ماده
  .اساسنامه این مفاد رعایت با مؤسس هیأت داخلی نامه آیین تصویب و تنظیم) د

 ریـیس  توسـط  مـورد  حسـب  ،مؤسـس  هیـأت  اتجلس صورت از نسخه یک -تبصره
  .شود می ارایه فرهنگی انقالب عالی شوراي به دانشگاه

  :از عبارتند هیأت امنا اعضاء -10ماده 
 بـاالتر  یا و دانشیاري مرتبه در ها دانشگاه وقت تمام علمی هیأت ياعضا از نفر پنج -1

  ؛فرهنگی انقالب عالی شوراي تصویب و پیشنهاد به
  ؛باشد روحانیآنها  از نفر یک حتماً که مؤسس هیأت اعضاي از نفر چهار -2
 یــا و پزشــکی آمــوزش و درمــان، بهداشــت و فنــاوري و تحقیقــات، علــوم وزراي -3

  ؛آنها نمایندگان
  ؛وي معاون یا ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد رییس -4
  .)هیأت امنا دبیر( دانشگاه رییس -5

 اعضـاء  بـین  از جلسه اولین در و بوده سال چهار هیأت امنا عضویت مدت -1تبصره 
  .شود می انتخاب هیأت ریاست به نفر یک
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 یـا  برکنـاري  یـا  فـوت  یا هیأت امنا ياعضا از یک هر ياستعفا صورت در -2تبصره 
 بـاقی مانـده   بـراي  و اساسـنامه  ایـن  مقررات طبق او جایگزین، دیگر علت هر یا و ناتوانی
  .شد خواهد انتخاب دوره مدت

 .شد خواهد صادر مؤسس هیأت رییس يامضا با هیأت امنا ياعضا احکام -3تبصره
 جلسـه  تشـکیل  هیأت رییس دعوت به بار یک ماه دو هر حداقل هیأت امنا -11ماده 

 اکثریـت  بـا  تصـمیمات  و یابـد  مـی  رسمیت اعضاء کل اکثریت حضور با جلسات. دهد می
  . بود خواهد معتبر جلسه در حاضر اعضاي يآرا

 يهـا  وزارتخانـه  نماینـدگان  یا دانشگاه رییس پیشنهاد به لزوم صورت در -1تبصره 
، اعضـا  از نفـر  سـه  یـا  و پزشـکی  آمـوزش  و درمـان ، بهداشت و فناوري و تحقیقات، علوم

  . گردد می تشکیل هیأت امنا العاده فوق جلسه
 مفـاد  رعایـت  با که بود خواهد اي نامه آیین طبق هیأت امنا جلسات اداره -2تبصره 

  .رسد می هیأت امنا تصویب به اساسنامه این
 از نسـخه  یـک  اسـت  مکلـف  هیـأت امنـا   دبیـر  عنـوان  بـه  دانشگاه رییس -3 تبصره

 انقـالب  عـالی  شوراي و مؤسس هیأت، هیأت امنا ياعضا از یک هر براي را اتجلس صورت
  .نماید ارسال فرهنگی

 جلسـه  5 یـا  متـوالی  جلسـه  3 در هیـأت امنـا   اعضاي از یک هر چنانچه -4 تبصره
 ایـن  مفـاد  طبـق  و شـوند  مـی  تلقی مستعفی نکنند شرکت غیرموجه طور به و غیرمتوالی
 .شود می تعیینآنها  جایگزین اساسنامه
  :هیأت امنا اختیارات و وظایف -12ماده 

 طـرف  از کـه  اداري و مالی يها نامه آیین و دانشگاه تشکیالت و سازمان تصویب) الف
  ؛شود می پیشنهاد دانشگاه رییس
، علـوم  وزارتـین  بـه  آن توسـعه ي هـا  طـرح  پیشـنهاد  و دانشـگاه  بودجـه  تصویب) ب

  ؛پزشکی آموزش و درمان، بهداشت و فناوري و تحقیقات
ي هـا  حساب گشایش حق که اشخاصی تعیین همچنین و دانشگاه دار خزانه تعیین) ج
 بـراي  حسـابرس  تعیـین  و دارند را آن يها حساب از برداشت حق و دانشگاه نام به بانکی

  ؛دانشگاه
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 حسابرسـی  گـزارش  به توجه با دانشگاه ساالنه ترازنامه و ها حساب تصویب و تأیید) د
 آمـوزش  و درمان، بهداشت و فناوري و تحقیقات، علوم وزارتین به گزارش تقدیم سپس و

  ؛پزشکی
 توسـط  حکـم  صـدور  و فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شوراي به دانشگاه رییس پیشنهاد) ه

  ؛فرهنگی انقالب عالی شوراي توسط تصویب از پس هیأت امنا رییس
 مـاه  یـک  مـدت  ظرف، اساسنامه این طبق یافتن رسمیت از پس هیأت امنا -تبصره

 معرفـی  فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شـوراي  به را دانشگاه ریاست احراز براي پیشنهادي فرد
  .نماید می

  ؛دانشگاه رییس عزل) و
  ؛امکانات و مالی يها کمک جلب) ز
 تعرفـه  و دانشـگاه  اداري کارکنـان  و علمی هیأت اعضاء به مربوط مقررات تصویب) ح
  ؛مزایا و دستمزد و حقوق

 حکـم  تـابع ، دانشـگاه  علمـی  هیأت وضعیت تبدیل و جذب بر ناظر مقررات -تبصره
  .بود خواهد اساسنامه این 19 ماده در مقرر

، علـوم  وزارتـین  بـه  دانشگاه واحدهاي انحالل یا توسعه، تأسیس نوع هر پیشنهاد) ط
  ؛پزشکی آموزش و درمان، بهداشت و فناوري و تحقیقات

 فنـاوري  و تحقیقات، علوم وزارتین به آن ارایه و معامالتی و مالی نامه آیین تنظیم) ي
 مؤسسـات  تأسیس نامه آیین کلیات 15 ماده موضوع پزشکی آموزش و درمان، بهداشت و

  ؛غیرانتفاعی غیردولتی عالی آموزش
 تصویب جهت آن دریافت چگونگی نامه آیین و دانشجویان شهریه میزان پیشنهاد) ك
  ؛پزشکی آموزش و درمان، بهداشت و فناوري و تحقیقات، علوم وزارتین به مورد حسب
  هیأت امنا؛ داخلی نامه آیین تصویب و تنظیم) ل
  ؛وام اخذ تصویب) م
  ؛دانشگاه تولیدي واحدهاي ادارة نحوه تعیین) ن

  ؛دانشگاه شوراي تشکیل نامه آیین تصویب) س
  ؛گردد می پیشنهاد دانشگاه رییس طرف از که دانشجویان پذیرش ظرفیت تصویب) ع
 به دانشجو 5000 داراي که واحدهایی و استان مراکز واحدهاي رییس انتخاب )ف
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 انقالب عالی شوراي تصویب و هیأت امنا تأیید و دانشگاه رییس پیشنهاد به باشد می باال
 و دانشگاه رییس پیشنهاد به واحدها سایر رؤساي انتخاب همچنین. باشد می فرهنگی

، بهداشت و فناوري و تحقیقات، علوم وزارتین تصویب مورد حسب و هیأت امنا تأیید
 رییس توسط سال چهار مدت براي حکم صدور. بود خواهد پزشکی آموزش و درمان

  ؛شود می انجام دانشگاه
 بـا  مربـوط  مـوارد  سایر و ظرفیت ایجاد، جدید رشته ایجاد، توسعه نوع هر -1تبصره 

 و تحقیقـات ، علـوم  وزارتـین  تأییـد  با اساسنامه این) 3( ماده طبق و هیأت امنا پیشنهاد
  .باشد می پزشکی آموزش و درمان، بهداشت و فناوري

 ویـژه  به و کشور قانونی ضوابط و مقررات، خود وظایف انجام در هیأت امنا -2تبصره 
  .کرد خواهد رعایت را فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوبات

 از یـک  هـر  در، دانشـگاه  کیفـی  مـدیریت  و خالقیـت  ارتقـاي  منظـور  بـه  -3 تبصره
ي هـا  مأموریـت  انجـام  بـراي  اسـالمی  آزاد دانشگاه استانی يهیأت امنا کشور يها استان
 توسـط  ،هـا  هیأت این وظایف شرح و اعضاء ترکیب، تشکیل نحوه. شود می تشکیل محوله

 .رسید خواهد فرهنگی انقالب عالی شوراي تصویب به و تهیه دانشگاه مرکزي هیأت امناي
 پیشـنهاد  بـه  که است دانشگاه رییس با دانشگاه امور اداره: دانشگاه رییس -13ماده 

 4 مـدت  بـراي  هیـأت امنـا   رییس حکم و فرهنگی انقالب عالی شوراي تأیید و امنا هیأت
  .شود می منصوب سال

 حکم با هیأت امنا تصویب از پس دانشگاه رییس عزل یا و استعفا پذیرش -1تبصره 
  .بود خواهد هیأت امنا رییس

 ضـمن  اسـت  موظـف  هیـأت امنـا   دانشگاه رییس عزل یا و استعفا از پس -2تبصره 
 گزینـه  معرفـی  بـه  نسـبت  ماهـه  سـه  مهلـت  یـک  طـی ، دانشگاه براي سرپرست تعیین

 در. نمایـد  اقـدام  فرهنگـی  انقـالب  عالی شوراي به دانشگاه ریاست احراز براي پیشنهادي
 تعیـین  بـه  نسـبت رأسـاً   فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شوراي، ماهه سه مهلت يانقضا صورت

  .نماید معرفی را پیشنهادي گزینه، هیأت امنا که زمانی تا نموده اقدام دانشگاه سرپرست
 قائـل ، فرهنگـی  انقالب عالی شوراي اعضاي دوسوم از بیش که در صورتی -3 تبصره

 فـرد  معرفـی  و وي عـزل  بـه  مکلف هیأت امنا، باشند دانشگاه یسیر صالحیت فقدان به
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  .باشد می جایگزین
  :دانشگاه رییس اختیارات و وظایف -14ماده 

 انقـالب  عـالی  شـوراي  يهـا  سیاسـت  و ضـوابط  و مقررات، اساسنامه مفاد اجراي) الف
، بهداشـت  و فنـاوري  و تحقیقات، علوم وزارتین مصوب يها نامه آیین و مقررات و فرهنگی

  ؛پزشکی آموزش و درمان
 مسـؤوالن  میـان  همـاهنگی  ایجـاد  و دانشـگاه  امـور  کلیه اجراي حسن بر نظارت) ب

 سـاالنه  گزارش ارسال و مدیریت تحت واحدهاي سایر و دانشجویی و پژوهشی و آموزشی
 عـالی  شـوراي  و پزشکی آموزش و درمان، بهداشت و فناوري و تحقیقات، علوم وزارتین به

  ؛فرهنگی انقالب
  ؛دبیر عنوان به هیأت امنا جلسات در شرکت) ج
 دانشـگاه  یسیـ ر نظـر  زیـر  مسـتقیماً  که نیمسؤوال و واحدها رؤساي عزل و نصب) د
   ؛نمایند می وظیفه انجام

 دانشجو 5000 داراي که واحدهایی و استان مراکز واحدهاي رؤساي نصب -تبصره
  .بود خواهد اساسنامه این 12 ماده »ي« بند مفاد طبق باشد می باال به

 هیـأت امنـا   بـه  آن ارایـه  و تابعـه  واحدهاي و دانشگاه ساالنۀ بودجه تنظیم و تهیه) ه
  ؛تصویب براي
 مؤسسـات  و واحـدها  ادغام و انحالل، توسعه، تأسیس به مربوط پیشنهادهاي ارایه) و
  هیأت امنا؛ به تابعه
 آن ارایـه  و مربـوط  يهـا  نامـه  آیـین  و دانشـگاه  تشـکیالت  و سازمان تنظیم و تهیه) ز

  ؛تصویب براي هیأت امنا به
 و فنـی  و پژوهشـی ، آموزشـی ، علمی امکانات از وري بهره در الزم هماهنگی ایجاد) ح
  .دانشگاه اهداف به نیل براي نیاز مورد نیروهاي جذب

 بـه  را خـود  اختیـارات  از قسمتی خود مسؤولیت به دتوان می دانشگاه یسیر -تبصره
 .نماید تفویض تابعه واحدهاي رؤساي و معاونان از یک هر یا و مقام  قائم 

  ها کمیسیون و شوراها -15ماده 
 و پژوهشـی ، آموزشـی  يهـا  کمیسیون و ها دانشکده شوراي و دانشگاه شوراي تشکیل
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 تـابع  عـالی  آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در معمول ضوابط طبق مورد حسب دانشجویی
 .بود خواهد پزشکی آموزش و درمان، بهداشت و فناوري و تحقیقات، علوم وزارتین

 مقررات سایر -سوم فصل

 مـورد  حسب شده تعیین ضوابط و شرایط احراز به منوط ها دانشکده ایجاد -16ماده 
، بهداشـت  یـا  فنـاوري  و تحقیقـات ، علـوم  وزارتین عالی آموزش گسترش شوراهاي توسط
 .باشد می پزشکی آموزش و درمان

 مـاده  »ن« بند موضوع تحصیلی سال هر براي دانشجویان پذیرش ظرفیت -17ماده 
 وزارتـین  نهـائی  تصـویب  بـه  مورد حسب و کشور نیازهاي براساس باید اساسنامه این 12

 .برسد پزشکی آموزش و درمان، بهداشت و فناوري و تحقیقات، علوم
 سـایر  در معمـول  ضوابط براساس دانشگاه این دانشجویان عمومی گزینش -18 ماده
 .شود انجام گزینش مرکزي يها هیأت نظارت با و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 کلیـه  در معمـول  ضـوابط  براسـاس  دانشـگاه  علمـی  هیـأت  ياعضـا  جذب -19 ماده
 يها هیأت در مورد حسب و علمی هیأت جذب عالی هیأت نظارت با و کشور يها دانشگاه
 پزشـکی  آمـوزش  و درمـان ، بهداشـت  و فناوري و تحقیقات، علوم وزارتین جذب مرکزي

 .شود انجام
، آموزشـیار  -مربـی  بـر  مشـتمل  دانشـگاهی  هـاي  مرتبه عناوین از استفاده -20ماده 

 دانشـگاه  ممیـزه  يها هیأت تصویب به ضوابط مطابق باید استاد و دانشیار، استادیار، مربی
 ممیـزه  هیـأت  تأییـد  بـه  مـورد  حسب مزبور يها هیأت ترکیب و فعالیت چارچوب. برسد

 خواهـد  پزشکی آموزش و درمان، بهداشت یا و فناوري و تحقیقات، علوم وزارتین مرکزي
 .رسید

 شـخص  بـه  قـائم  دانشگاه هیأت امناي و مؤسس هیأت اختیارات و وظایف -21ماده 
 .نیست دیگري به واگذاري قابل و است

 دانشـگاه  ارکـان  از یـک  هـر  کـه  اساسـنامه  ایـن  در مندرج موارد کلیه در -22ماده 
 و تحقیقـات ، علـوم  وزارتـین  و فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شـوراي  به گزارش ارایه به موظف
 در بایسـتی  مزبـور  گـزارش ، باشـند  مـی  پزشـکی  آمـوزش  و درمـان ، بهداشـت  و فناوري
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 .شود ارایه مزبور وزارتین و عالی شوراي نظر مورد موضوعات و محورها چارچوب
 تصـویب  و مؤسـس  هیـأت  اعضـاي  دوسـوم  پیشـنهاد  بـه  دانشگاه انحالل -23ماده 

 هیأت، دانشگاه انحالل تصویب از پس. بود خواهد پذیر امکان فرهنگی انقالب عالی شوراي
 وزارتـین  نماینـده  نفـر  دو و مؤسـس  هیـأت  انتخاب به نفر دو( نفر 9 از مرکب اي تصفیه

 نماینـده  نفـر  پـنج  و پزشـکی  آمـوزش  و درمـان ، بهداشـت  و فنـاوري  و تحقیقـات ، علوم
 خواهنـد  برعهـده  را تصـفیه  امـر  قـانونی  مقـررات  رعایت با) فرهنگی انقالب عالی شوراي
  . داشت

 مربـوط  تعهـدات  کلیه است موظف تصفیه هیأت، انحالل تصویب صورت در -تبصره
 ایـن . رساند انجام به مطلوب نحو به آنان تحصیالت دوره اتمام تا را موجود دانشجویان به

 .بود خواهد دانشگاه مرکزي تشکیالت عهده به تابعه واحدهاي مورد در امر
 انجـام  ذیـل  راهکارهـاي  مطـابق  اساسـنامه  ایـن  اصـالح  و تغییـر  هرگونه -24ماده 

  :شود می
 تأییـد  مورد حسب و دانشگاه يامنا و مؤسس يها هیأت از یک هر پیشنهاد به بنا -1

 و درمـان ، بهداشـت  و فنـاوري  و تحقیقـات ، علـوم  وزارتین عالی آموزش گسترش شوراي
  ؛فرهنگی انقالب عالی شوراي تصویب و پزشکی آموزش

 .فرهنگی انقالب عالی شوراي تصویب و پیشنهاد به بنا -2
، 651، 636، 597 جلسـات  در تبصـره  22 و مـاده  25 در اساسـنامه  ایـن  -25 ماده

، 19/8/1388، 5/8/1388، 5/9/1387، 19/10/1385 مــــــورخ 660 و 656، 654، 652
 رسـید  تصویب به فرهنگی انقالب عالی شوراي 24/1/1389 و 29/10/1388، 17/9/1388

 سـایر  همچنـین  و فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شـوراي  12/8/1366 مصوب قبلی اساسنامه و
  .باشد می منسوخ، آن با مغایر مقررات

  
نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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 507جلسه  مصوب يحوزو عالی آموزشات مؤسسنامه  نییآ
 انقالب فرهنگی عالی شوراي 28/8/1381مورخ 

  مقدمه
ه یـ حـوزه علم  عالی شورايتحقق مصوبات  ه ویحوزه علم يتحقق اهداف واال منظور به

شـوند بـا    یده مـ یـ نام» همؤسسـ «نامه  نییآ نیکه در ا يحوزو عالی آموزشات مؤسس، قم
  :شود یم تأسیسر یاهداف ز
از طـالب  منحصراً  است که یاتمؤسس يحوزو عالی آموزشات مؤسس مراد از -فیتعر
 عـالی  شوراي يها آن منطبق با برنامه یآموزش يها و برنامه ندینما ینش میگز ینیعلوم د

  .باشد یم ه قمیحوزه علم
  :همؤسساهداف  -1ماده 

  ؛یگسترش فرهنگ و معارف اسالم )الف
 ت دانشمندان و محققانیو ترب یو معارف اسالم علوم انسانیق در یمطالعه و تحق )ب

  د؛متعه
  ؛یالتقاط و یانحراف يها شهیمقابله با اند يمستعد برا يت طالب و فضالیترب )ج
 علـوم انسـانی   يهـا  و متخصـص در رشـته   یمبلـغ اسـالم  ، محقـق ، ت مدرسیترب )د

  ؛یاز جامعه اسالمین تأمینو  ین معارف اسالمییتب منظور به
  .یمراکز مختلف آموزش يمتخصص و متعهد برا نیروي انسانیت یترب )ه

ضـوابط و  مسـتقل اسـت کـه براسـاس      یت حقـوق یشخصـ  يه دارامؤسسـ  -2ماده 
نامـه   نیـی ن آیـ چـارچوب مفـاد ا   ه قـم و در یـ حوزه علم عالی شورايمصوب  يها نامه نییآ

صـالح و اشـخاص    يمراجع ذ ه در مقابلمؤسس ینده قانونیس آن نماییت داشته و ریفعال
  .باشد یثالث م

  :همؤسسارکان  -3ماده 
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  ؛مؤسس هیأت ای مؤسس -1
  ؛هیأت امنا-2
  ؛همؤسسس ییر -3
  .همؤسس يشورا -4

  :مؤسس هیأت ای مؤسس -4ماده 
  .گردد یم ه قم احرازیحوزه علم عالی شورايتوسط  مؤسس هیأت ای مؤسست یصالح
  :مؤسس هیأت ای مؤسسارات یف و اختیوظا -5ماده 

  ؛ه قمیحوزه علم عالی شورايه به مؤسس اساسنامهرات ییتغ شنهادین و پیتدو -1
  ؛صالح ير مراجع ذیو سا عالی شورايالزم از  ياز و مجوزهایکسب امت -2
  ؛همؤسسشروع کار  يبرا فراهم کردن مقدمات و امکانات الزم -3
ن یـی تع مؤسـس  هیـأت  ایـ و  مؤسسد از طرف یکه با هیأت امنا ن آن عده ازییتع -4

  ؛آنها ک ازیشوند و عزل هر 
  ؛ه قمیحوزه علم عالی شورايبه  هیأت امنا يشنهاد فضال و اعضایپ -5
شـده   تأسـیس آن  منظـور  به که یتحقق اهداف يه برامؤسس يها فعالیتنظارت بر  -6
  ؛است
آن و  يهـا  فعالیـت و  همؤسسـ توسـعه   درخصوص هیأت امنا يشنهادهایب پیتصو -7

  .ه قمیحوزه علم عالی شورايارسال آن به 
 کیـ  يدارا تأسـیس پس از کسـب مجـوز    يا حوزه عالی آموزش همؤسسهر  -6ماده 
سـال انتخـاب    4مدت  ير خواهد بود که برایب زیبا ترک نفر 9تا  5متشکل از  هیأت امنا

  .بالمانع است انتخاب مجدد اعضا. شوند یم
 یحقوق تیشخص مؤسس که صورتیو در  مؤسس هیأت يحداکثر سه نفر از اعضا -1

  ؛مؤسس یباشد به معرف
حـوزه   عـالی  شـوراي ب یتصو ه بایشناخته شده حوزه علم يسه تا پنج نفر از فضال -2

  ؛ه قمیعلم
  .ه قمیحوزه علم عالی شوراينده ینما -3

نـده  یز نمایـ ن و نیمؤسسـ از  یکـ یلزومـاً حضـور    هیـأت امنـا   بیـ در ترک -1تبصره 
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  .است يه قم ضروریعلم حوزه عالی شوراي
  .بود س به انتخاب اعضا خواهدییک ری يدارا هیأت امنا هر -2تبصره 
در  خواهد بود کـه  ینامه داخل نییبراساس آ هیأت امنا نحوه اداره جلسات -3تبصره 

  .رسد یم تصویب بهه و یته هیأت امنا ن جلسهیاول
  :هیأت امنا اراتیف و اختیوظا -7ماده 

  ؛ه قمیحوزه علم عالی شورايه به مؤسسس ییشنهاد ریپ -1
  ؛شود یشنهاد میه پمؤسسس ییه که از طرف رمؤسس اساسنامهب یتصو -2
  ؛همؤسس یقاتیتحق و یو عمران يجار ب بودجهیتصو -3
  ؛همؤسس يبرا یدار و حسابرس رسم ن خزانهییتع -4
  ؛همؤسسه با توجه به گزارش حسابرس مؤسسو ترازنامه ساالنه  ها حساب تأیید -5
  ؛یو حقوق یقیاز اشخاص حق يرنقدیو غ ينقد يها کمک ا ویجذب هدا -6
  ؛ایدستمزد و مزاتعرفه حقوق و  و یب مقررات استخدامیتصو -7
  ؛مؤسس هیأت ا انحالل واحدها بهیشعب  تأسیسشنهاد یپ -8
  ؛همؤسس يل شوراینامه تشک نییب آیتصو -9

  ؛ب اخذ وامیتصو -10
  ؛گردد یشنهاد میه پمؤسسس ییرش طالب که از طرف ریب تعداد پذیتصو -11

ت یریمـد  تأییـد د بـه  یبا یلیرش طالب در هر سال و دوره تحصیپذ تعداد -1تبصره 
  .برسد ه قمیحوزه علم

 عالی شوراي تصویب بهد یامنا با هیأت فیارات و وظایر در اختییهرگونه تغ -2تبصره 
  .ه قم برسدیحوزه علم

ب بـه  یتصـو  يبـرا  همؤسسـ د ینش طـالب و اسـات  یشنهاد ضوابط و نحـوه گـز  یپ -12
  ؛ه قمیعلم حوزه عالی شوراي
  .هیأت امنا ینامه داخل نییب آیم و تصویتنظ -13

  :همؤسسس ییر -8ماده 
و  هیـأت امنـا   شـنهاد یباشد که به پ یم همؤسسه امور یکل اداره مسؤوله مؤسسس ییر

  .شود یم مدت پنج سال منصوب يبرا عالی شوراي تأییدپس از 
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 با حکـم  هیأت امنا بیه پس از تصومؤسسس ییا عزل ریرش استعفاء و یپذ -تبصره

  .خواهد بود هیأت امنا سییر
  :همؤسسس ییارات ریف و اختیوظا -9ماده 

  ؛همؤسسه امور یکل اداره -1
  ؛هیأت امنا ه قم ویعلم  ت حوزهیریمصوبات مد ياجرا 2
  ؛بیتصو يبرا هیأت امنا ه بهمؤسسشنهاد بودجه ساالنه یم و پیه و تنظیته -3
ــان ، اســتخدام -4 ــا رعامؤسســانتصــاب و عــزل کارکن ــه ب ــررات و ، ت ضــوابطی مق

  ؛همؤسس يها نامه نییآ
  ؛یو حقوق یقیانعقاد قرارداد با اشخاص حق -5
  .همؤسس يو اوراق بهادار و تعهدآور برا یرمالیو غ یه اسناد مالیکل يامضا -6

  :همؤسس يشورا -10ماده 
آن حسـب   یتخصصـ ي هـا  کمیسـیون ن یه و همچنمؤسس يف شورایارات و وظایاخت

ه قـم  یـ حـوزه علم  عـالی  شـوراي تابع  عالی آموزشات مؤسسمعمول در  مورد طبق ضوابط
  .شد ن خواهدییتع

ه و بـه  یـ نامـه ته  نیـی ف آن مطـابق آ یه و وظـا مؤسس يشورا يب اعضایترک -تبصره
  .دیه قم خواهد رسیحوزه علم عالی شوراي تأیید

ط یو شـرا  یو انضـباط  یامتحـان ، یامور آموزش مربوط به يها نامه نییآ )الف -11ماده 
 تأییـد ه و پـس از  یـ ه تهمؤسسـ س ییر توسط یلیطالب و مدت دوره تحص یرش علمیپذ

  . رسد یه قم میت حوزه علمیریمد تصویب به هیأت امنا
موضـوع مصـوبه   ( یلیتحصـ  يهـا  رشـته  یها و مواد درسـ  ب سرفصلیار تصویاخت )ب
ه یـ حوزه علم عالی شورايبه ) یانقالب فرهنگ عالی شوراي 22/5/1381 مورخ 502جلسه 
  .است ض شدهیقم تفو
 3/11/74مـورخ   368ه مطـابق مصـوبه جلسـه    مؤسسـ  دانشـنامه مدرك و  ياعطا )ج

  .خواهد بود یانقالب فرهنگ عالی شوراي
  :همؤسسانحالل  -12ماده 

ه قـم  یـ حوزه علم عالی شورايب یو تصو مؤسس هیأت شنهادیپ ه بنا بهمؤسسانحالل 
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مرکـب از سـه نفـر کـه دو نفـر بـه       ه یتسو هیأت ،بیتصو ر خواهد بود و پس ازیپذ امکان
ل و بـا  یه قـم تشـک  یـ حـوزه علم  عـالی  شورايانتخاب  ک نفر بهیو  مؤسس هیأت انتخاب

امـوال   يواگذار، هیپس از تسو. خواهند داشت عهده بهه را یامر تسو یت مقررات قانونیرعا
ه قـم  یـ ه قم به حـوزه علم یحوزه علم عالی شوراي صیمانده حسب تشخیباق يها داراییو 

  .انتقال داده خواهد شد
ه یـ ت حوزه علمیریمد یبا هماهنگ مؤسس هیأت ،ب انحاللیصورت تصو در -تبصره

 التیتعهدات مربوط به طالب موجود در آن را تا اتمـام دوره تحصـ   هیقم موظف است کل
  .انجام برساند به نحو مطلوب بهآنها 

توسـط مرکـز    خواهران يحوزو عالی آموزشات مؤسسه امور مربوط به یکل -13ماده 
  .خواهد شد نامه انجام نیین آیه خواهران و با ضوابط مندرج در ایعلم يها ت حوزهیریمد

حوزه  عالی شوراي شنهادینامه به پ نیین آیا اصالح در مواد ایر ییهرگونه تغ -14ماده 
  .بود ر خواهدیپذ امکان یانقالب فرهنگ عالی شورايب یه قم و تصویعلم

 28/8/81مــورخ  507تبصـره در جلسـه    8مــاده و  14نامـه فــوق مشـتمل بـر     نیـی آ
  .دیرس یانقالب فرهنگ عالی شوراي تصویب به
  

سید محمد خاتمی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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و مؤسسات  ها دانشگاه مرزي برون يها فعالیت نامه آیین
  مصوب   یخارجي ها دانشگاهبا  يو همکار عالی آموزش

  یانقالب فرهنگ عالی شوراي 25/2/75مورخ  374جلسه 

  مقدمه 
 يدرباره همکـار  یانقالب فرهنگ عالی شوراي 15/1/74مورخ  348رو مصوبه جلسه یپ 

شتر از امکانات بـالقوه  یب گیري بهره  منظور به نامه آیینن یا، یو خارج یداخلي ها دانشگاه
و  یعلمـ  يدسـتآوردها اسـتفاده از  ، سـو  کیـ کشـور از  ي هـا  دانشگاه یپژوهش، یآموزش

ــه  ییگــو پاســخو ، گــرید يخــارج از ســوي هــا دانشــگاه یو پژوهشــ یتجــارب آموزشــ ب
  .ن شده استیتدو، باال يها زمینهموجود در هاي  يمند عالقه

  فیتعار 
ت اختصـار مـورد اسـتفاده قـرار     یرعا منظور بهر یف زیتعار، نامه آیینن یدر ا -1ماده  
  :گیرد می

داخـل   یو مراکـز پژوهشـ   عالی آموزشمؤسسات  ،ها دانشگاه :یدانشگاه داخل -1-1
  ؛باشند عالی آموزشگسترش  يمجوز از شورا يکشور که دارا

 يخـارج از کشـور کـه دارا    یو مراکـز پژوهشـ   هـا  دانشگاه: یدانشگاه خارج -1-2
 عـالی  آمـوزش  وزارت فرهنـگ و  تأییـد از کشـور متبـوع بـوده و مـورد      یرسـم  يمجوزها
  ؛ران باشندیا یاسالم يجمهور

  .در خارج از کشور یداخلي ها دانشگاهشعب : یواحد خارج -1-3
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  یداخل يها دانشگاه يمرز ت برونیفعال -بخش اول 
  اهداف 
  :گیرد میر صورت یبا اهداف ز یداخلي ها دانشگاه مرزي برون يها فعالیت -2ماده  

  ؛خارج يبا کشورها یو فرهنگ یو پژوهش یتوسعه مبادالت آموزش -
  ؛ها دانشگاهت یحوزه فعال یفیو ک یگسترش کم -
  ؛استادان و پژوهشگران یتخصص يها زمینهدر  ییایش پویافزا -
  ؛ها دانشگاهموجود در  یو خدمات یپژوهش، یشتر از امکانات آموزشیاستفاده ب -
  ؛یو اسالم یرانیج فرهنگ و ادب ایو ترو یمعرف -
  ؛مشترك یپژوهشي ها فعالیتتوسعه  -
  ؛یدولتغیر عالی آموزشکمک به توسعه  -
  .ها دانشگاه یدن منابع مالیکمک به تنوع بخش -
بـه  ، 2در جهت تحقق اهداف مندرج در ماده  ندتوان می یداخلي ها دانشگاه -3ماده  

  :داشته باشند مرزي برونت یر فعالیاز طرق ز یکی
انقـالب   عـالی  شـوراي ب یدر خـارج از کشـور بـا تصـو     یجاد واحـد دانشـگاه  یا -3-1
  ؛یفرهنگ
در  یآموزشـ  يهـا  دوره يبرگـزار  منظـور  بـه  یخـارج ي هـا  دانشگاهبا  يهمکار -3-2

  ؛عالی آموزشگسترش  يبا کسب مجوز از شورا یدانشگاه خارج
بـا کسـب مجـوز از     یدر دانشگاه خـارج  یآموزش مدت کوتاه يها دوره يبرگزار -3-3
  ؛عالی آموزشگسترش  يشورا
  .نیدر چارچوب ضوابط وزارت ها دانشگاه یمشترك پژوهش يها طرح ياجرا -3-4

زه بـوده و در مقـاطع   یـ مم هیـأت  يد دارایـ با یمتقاضـ  یدانشـگاه داخلـ   -1تبصره  
  ؛ت باشدیسابقه فعال يدارا یلیالت تکمیتحص
 يق همکـار یاز طر ندتوان میستند یزه نیمم هیأت يکه دارا ییها دانشگاه -2تبصره  
  .باشند داشته مرزي برونت یفعال، زهیمم هیأت يدارا یک دانشگاه داخلیبا 

 يدرآمـدها از محـل   یداخلي ها دانشگاه مرزي بروني ها فعالیت يها هزینه -4ماده  
. بالمـانع اسـت   ن محـل یـ از ا هـا  دانشگاه يو کسب درآمد برا شود می تأمینحاصل از آن 
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 ياز بـرا یـ مـورد ن  یالیـ و ر يارز يهـا  هزینـه ، یعلمـ  هیـأت  تـأمین ت یمسؤولن یهمچن
 یو خـدمات  یپژوهشـ ، یآموزشـ   جـاد امکانـات  یا، یآموزش يها دوره يو برگزار اندازي راه
  .داشته باشد یدولت بار مال يد برایبوده و نبا یدانشگاه داخل عهده به

وزارت ا یـ و  عـالی  آمـوزش شـنهاد وزارت فرهنـگ و   یدر مـوارد خـاص بـه پ    -تبصره 
بـا   یخـارج  يواحدها  جادیا، رانیوز هیأتب یو با تصو یدرمان و آموزش پزشک، بهداشت

  .پذیرد میکمک دولت صورت 
در خارج از کشور که منجـر بـه صـدور مـدرك      یآموزش يها دوره يبرگزار -5ماده  

وزارت فرهنـگ و    یو پژوهشـ  یآموزشـ  يهـا  نامـه  آیـین مشـمول  ، شـود  یرسم یلیتحص
  .باشد ریزي برنامه عالی شورايبرنامه مصوب  يد دارایبوده و با عالی آموزش

  .زبان عالوه بر مقررات فوق بالمانع استیکشور م یت مقررات آموزشیرعا -تبصره 
که منجـر  یی ها دوره يبرا یرش دانشجو در واحد خارجینش و پذینحوه گز -6ماده  

مقـررات   در چـارچوب  وشـنهاد  یپ یشود توسط دانشگاه داخل یرسم یلیبه مدرك تحص
  .دیخواهد رس تصویب به عالی آموزشوزارت فرهنگ و 

اسـت  یبـا س  یهمگـام  منظـور  بـه د یبا یجاد واحد خارجیا یدانشگاه متقاض -7ماده  
  .ز کسب کندیموافقت وزارت امور خارجه را ن، کشور یخارج

زبان را یالزم کشور م يها د موافقتیبا یجاد واحد خارجیا یدانشگاه متقاض -8ماده  
  .ران برساندیا یاسالم يجمهور يها نمایندگی تأییدکسب و به 

  یو خارج یداخلي ها دانشگاه يهمکار -بخش دوم 
  اهداف 
داخـل  ي هـا  دانشگاهدر  یخارجي ها دانشگاهو  یداخلي ها دانشگاه يهمکار -9ماده  

  :گیرد میر صورت یکشور با اهداف ز
 یپژوهشــ -یو تجــارب آموزشــ یعلمــ يهــا شــتر از اندوختــهیب گیــري بهــره -9-1

  ؛خارج از کشور يها دانشگاه
رش دانشـجو در مقـاطع   یت پذیش ظرفید و افزایجد يها دورهجاد یع در ایتسر -9-2
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  ؛در داخل کشور یلیالت تکمیتحص
  ؛کشور یش توان پژوهشیافزا -9-3
  .اعزام دانشجو به خارج از کشور يها هزینهبه حداقل رساندن  -9-4

بـه   9در جهت تحقق اهداف مندرج در ماده  ندتوان می یداخل يها دانشگاه -10ماده  
  :داشته باشند يهمکار یخارج يها دانشگاهر با یطرق ز
 یدر مقطع کارشناسـ  یدر دانشگاه داخل یمشترك آموزش يها دوره يبرگزار -10-1

  ؛يارشد و دکتر
 يهـا  دوره عـالی  آمـوزش گسترش  يص شورایبه تشخ ییدر موارد استثنا -1تبصره 

  .برگزار شود یدر مقطع کارشناس دتوان میمشترك 
  ؛یدر دانشگاه داخل مدت کوتاه یتخصص يها دوره يبرگزار -10-2
  ؛یمشترك پژوهش يها طرحانجام  -10-3
همـزاد و   يهـا  دانشـگاه تحت عنوان  یعلم يمبادله استاد و دانشجو و همکار -10-4

  .یالملل بین يها زمانسابا  يا همکاری
مسـتلزم اخـذ مجـوز از     10مـاده   1نـه منـدرج در بنـد    یدر زم يهمکار -2تبصره  
  .است عالی آموزشگسترش  يشورا
 چارچوبدر  10ماده  4 یال 2 يمندرج در بندها يها زمینهدر  يهمکار -3تبصره  

درمـان و  ، وزارت بهداشـت   و عـالی  آموزشوزارت فرهنگ و  يجار يها نامه آیینضوابط و 
  .گیرد میصورت  یآموزش پزشک

 يد دارایمشترك در داخل کشور نبا یو پژوهش یآموزش يها دوره يبرگزار -11ماده  
و  اندازي راه، يو ارز یالیر يها هزینه، یعلم هیأت تأمیننحوه . دولت باشد يبرا یبار مال
 مـابین  فـی د در قـرارداد  یو خدمات با یپژوهش -یجاد امکانات آموزشیا، ها دوره يبرگزار

  .شود  مشخص یو خارج یدانشگاه داخل
و بـا   عـالی  آموزششنهاد وزارت فرهنگ و یدر موارد خاص حسب مورد به پ -تبصره 
بـا   یداخلـ  يهـا  دانشـگاه   يهمکـار  صـالح  ذير مراجـع  یا سـا یـ ران یـ وز هیـأت ب یتصو

  .پذیرد میبا کمک دولت صورت  یخارج يها دانشگاه
موضـوع بنـد    یمشترك آموزش يها دورهگان آموخت دانش یلیمدارك تحص -12ماده  
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  .شود  اعطا یو داخل یتوسط دانشگاه خارجمشترکاً  دتوان می 10ماده  1
 یدانشگاه داخل، لیبه هر دل یدانشگاه خارج يدر صورت عدم تداوم همکار -تبصره 

ل را بـر عهـده   یتحصـ   تا مرحله فراغـت از  یت استمرار دوره آموزشیمسؤولطرف قرارداد 
  .اعطا خواهد شد یتوسط دانشگاه داخل یلیمدرك تحصداشته و 

موضـوع   یمشـترك آموزشـ   يهـا  دورهرش دانشجو در ینش و پذینحوه گز -13ماده  
و  عالی آموزشو   وزارت فرهنگ تأییدشنهاد و به یپ یتوسط دانشگاه داخل 10ماده  1بند 

  .دیخواهد رس یدرمان و آموزش پزشک، وزارت بهداشت
موظـف اسـت در   ، یبـا دانشـگاه خـارج    يهمکار یمتقاض یدانشگاه داخل -14ماده  

 یاسـت خـارج  یس  بـا  یهمگان يت و برایرا رعا ربط ذي ين کشوریقوان، مابین فیقرارداد 
  .آورد عمل بهالزم را با وزارت امور خارجه  یکشور هماهنگ

 یمجـوز خـاص از مراجـع قـانون     يدارا کـه  درصورتی یدانشگاه آزاد اسالم -15ماده  
ن یاغیـر  در شـود  می  مستثنااز شمول آن مواد ، باشد نامه آیینن یک از مواد ایدرمورد هر 

  .خواهد بود نامه آیینصورت تابع شمول 
مشـترك   يشورا 14/1/75 مورخ 290تبصره در جلسه  9ماده و  15در  نامه آیینن یا 

 374د و در جلسـه  یرسـ  تصـویب  بـه و  یبررس یانقالب فرهنگ عالی شورايي ها کمیسیون
  .شد تأیید یانقالب فرهنگ عالی شوراي 25/2/75 مورخ

  
اکبر هاشمی رفسنجانی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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 یو اسالم  علوم انسانی  کتب  نیو تدو  هیته  سازمان  تأسیس
  7/12/63  مورخ 13  جلسه  مصوب 

   یفرهنگ  انقالب  عالی شوراي
علـوم    و دروس هـا  رشته  مطالب  رئوس  هیو ته  کتب  و ترجمه  نیتدو  يبرا  یسازمان -1

  تأسـیس دارنـد    ارتباط یاسالم  و معارف  با علوم  که  ییها رشته  علوم  یکل طور بهو   انسانی
 .شود می

  یدانشگاه  يها رشتهخواهد بود ناظر بر   ییها کمیتهاز   خود متشکل  سازمان  نیا -2

دارخواهـد    تیصـالح   اننظـر  صـاحب از   یکی  عهده بهآنها  از  کیهر   تیریمد  که  متجانس
 .بود

  ر فرهنـگ یـ وز  بیو تصـو   سازمان  نیا  رییسشنهاد یبا پ ها کمیتهاز   کیر هر یمد -3
 .خواهد شد  دهیبرگز  عالی آموزشو

خواهنـد    انتخـاب   عالی شوراي ياعضا  انیاز م  که  يگریو افراد د ها کمیته  رانیمد -4
ماً یمسـتق   هیأت  نیا. خواهند داد  لیرا تشک  سازمان  نیا  يها فعالیتبر   نظارت  هیأتشد 

 .قرار دارد  یفرهنگ  انقالب  عالی شوراير نظر یز
  عـالی  آموزشو   ر فرهنگیوز  یبا معرف  خواهد بود که  یرییس  سازمان  نیا  در رأس -5

 .شود می  منصوب  یفرهنگ  انقالب  عالی شوراي تأییدو 
  . است  عالی آموزشو   فرهنگ  وزارت  عهده به  سازمان  نیا  اجراییامور   هیکل -6

  
اي سید علی خامنه -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم 
 06/05/1364مصوب جلسه مورخ  اسالمی و انسانی

 انقالب فرهنگی عالی شوراي

  هدف وظایف -1 ماده 
  هدف )الف 
هاي کشور به بررسـی و تحقیـق جهـت تـدوین و ترجمـه       به منظور رفع نیاز دانشگاه 

اسـاس مصـوبه    هاي مختلف علـوم اسـالمی و انسـانی، و بـر     مآخذ درسی در رشته کتب و
سـازمانی بـه نـام     07/12/1363 فرهنگـی مـورخ  عالی انقـالب   شوراي سیزدهمین جلسه

 "سـمت  "اسالمی و انسانی که اختصـاراً   کتب دانشگاهی در علوم سازمان مطالعه و تدوین
عـالی تأسـیس    سازمانی وابسـته بـه وزارت فرهنـگ و آمـوزش     شود، به صورت نامیده می

  .شود می
  وظایف )ب

  :دار خواهد بود را عهدهسازمان وظایف زیر . براي تحقق بخشیدن به هدف یاد شده 
  1هاي علوم انسانی؛ تصنیف و تألیف و ترجمه مأخذ و کمیت مورد نیاز رشته -1
ها، جهت بحث  هاي دینی و اساتید دانشگاه برقرار کردن ارتباط میان علماي حوزه -2

 اسـالمی  مسایلمبانی و  علوم انسانی، از آن حیث که با مسایلبررسی مشترك پیرامون  و
  ؛ردارتباط دا

نظـران داخلـی و خـارجی     برگزار کردن سمینارهاي تحقیقی و دعـوت از صـاحب   -3
اسـالمی   مسـایل  بنیادي در علوم انسانی به لحاظ ارتباطی که بـا مبـانی و   جهت بررسی

                                                                                                                                               
 2و  1هـاي   شـوراي مشـترك کمیسـیون    03/06/1366مـورخ   45اصالحی به موجب مصوبه جلسه  -1

 عالی انقالب فرهنگی شوراي
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تدوین حاصل این سمینارهاي به صورت مقاله، درسنامه، کتـب و مآخـذ    دارد و همچنین
  ؛ها دانشگاه درسی براي

ط میان این مرکز و مراکـز مشـابهی کـه در داخـل و خـارج کشـور در       ایجاد ارتبا -4
  ؛پژوهشی  ، به منظر داد و ستد علمی وکنند میعلوم انسانی و اسالمی تحقیق  زمینه
 1تهیه منابع و مآخذ مورد نیاز سازمان؛ -5
  ؛شود اقدام براي طبع و نشر کتب و ماخذي که در این سازمان تهیه می -6
نظر در مورد کتب و مأخذ دروس دانشـگاهی در علـوم انسـانی از    بررسی و اظهار  -7

دارد، بـه منظـور تأییـد،     اسالمی و انقالب فرهنگی ارتبـاط  مسایلکه با مبانی و  آن حیث
  .حذف آنها صالح یا

  2)حذف( بافت سازمان -2ماده  
بخـش تـدوین، بخـش تـدارکات علمـی و نشـر و       : سازمان متشکل است از سه بخش 

  .اداري بخش مالی و
ي تخصصی تحقیـق، تـألیف و   ها کمیتهاین بخش متشکل است از : بخش تدوین )الف 

  ؛ریزي و برنامه کمیته بازبینی متون علوم انسانی دانشگاهی و دفتر طرح ترجمه و
ایـن بخـش متشـکل اسـت از دفتـر تولیـد و دفتـر        : بخش تدارکات علمی و نشر )ب

  ؛مللیال اسناد و مأخذ علمی و روابط بین گردآوري
  .باشد میاین بخش شامل مدیریت مالی و مدیریت اداري : بخش مالی و اداري )ج

گانـه بـاال پـس از تـدوین      ي سهها بخششرح وظایف تشکیالتی و پرسنلی هر یک از  
  .رسد میعالی سازمان  شوراي تصویب به

  ارکان اصلی سازمان -3ماده  
  :ارکان اصلی سازمان عبارتند از 
  .رییس سازمان -3سازمانعالی  شوراي 

                                                                                                                                               
 همان -1
 .عالی انقالب فرهنگی حذف شده است شوراي 04/12/1366مورخ  69این ماده به موجب مصوبه جلسه  - 2
عـالی انقـالب    شـوراي  03/06/1366مـورخ   45جلسـه  به موجب مصـوبه   "عالی سازمان شوراي"نام  -3

  .تغییر یافته است "شوراي سازمان"فرهنگی به 
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عالی سازمان که باالترین مرجع سـازمان اسـت از اعضـاي زیـر تشـکیل       شوراي )الف 
  :شود می

  ؛رییس سازمان که رییس شورا هم خواهد بود -1
  ؛عالی انقالب فرهنگی دو نفر از اعضاي شوراي -2
  1؛سازمانپژوهشی معاون  -3
  ؛عالی معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش -4
  2چهار نفر پیشنهاد رییس سازمان و تأیید شورا؛ -5
 عـالی  سـازمان و تأییـد شـوراي    مسـؤول به پیشنهاد  ها کمیته مسؤوالنسه نفر از  -6

  .انقالب فرهنگی
براي طـرح  . عالی سازمان نیستند آنها عضو شوراي مسؤوالنیی که ها کمیته -تبصره

سـازمان در جلسـات شـورا     ریـیس  وسیله بهعالی سازمان  یا مشکالت خود در شوراي نظر
  .شوند دعوت میرأي  بدون حق

نظـران هـم بـراي     توانـد از سـایر صـاحب    همچنین شورا در مواردي که الزم بداند می
جلسات شورا بـا حـداقل، دو سـوم      .عمل آورد جلسات بدون حق رأي دعوت به حضور در

. کـل اعضـا قابـل اجـرا اسـت      یابد و تصمیمات آن با اکثریت مطلق کل اعضا رسمیت می
ریـیس سـازمان    شـود و در صـورت لـزوم    تشکیل می  یک بار 3»ماهدو «جلسات شورا هر 

  .العاده تشکیل دهد تواند با توافق اعضا جلسات فوق می
  عالی وظایف شوراي

 هـا  مربوط به وظایف سازمان، این برنامه مدت کوتاههاي درازمدت و  تصویب برنامه -1
  ؛شود ان براي تصویب به شورا پیشنهاد میاز سوي رییس سازم

تصویب بودجه سازمان، که رییس سازمان آن را براي تصویب بـه شـورا پیشـنهاد     -2
  ؛کند می

ي هـا  بخشتصویب شرح وظایف تشکیالتی و پرسنلی کارکنان و اعضاي واحدها و  -3
                                                                                                                                               

 همان -1
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 04/12/1366مورخ  69اصالحی موجب مصوبه جلسه  -2
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 03/06/1366مورخ  45به موجب مصوبه جلسه اصالحی  -3
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 ؛سازمان هاي مالی و اداري داخلی نامه همچنین تصویب آیین سازمان و
هاي الزم جهت استفاده از خدمات متخصصان و دانشمندانی که  نامه تصویب آیین -4
  ؛کند میآنها با ضوابط متداول استخدام کشوري تطبیق ن وضع
مهمی که رییس سازمان، به حکم ضرورت در شـورا   مسایلگیري پیرامون  تصمیم -5
  ؛کند می مطرح
  ؛ازماناسالمی و سیاست انقالب فرهنگی در س مشی خطتعیین  -6
هاي علمی و تحقیقـی کـه در سـازمان تهیـه و      تأیید نهایی کتب و مأخذ و نوشته -7

  ؛شود می تدوین
بررسی و تصویب تشکیالت پیشنهادي از طـرف ریـیس سـازمان و ارسـال آن بـه       -8

  1.عالی جهت تصویب نهایی وزارت فرهنگ و آموزش
عـالی سـازمان و یـا از     جهت اجراي این بند سه نفر از میان اعضاي شـوراي  -تبصره 
 فرهنگـی تعیـین   عـالی انقـالب   و غیر آنها به پیشنهاد رییس سازمان و تأیید شـوراي  آنها
  .شود می

  رییس سازمان )ب
 عالی انقـالب  عالی و تصویب شوراي رییس سازمان به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش 

  :دارد شرح زیر شود و وظایف و اختیاراتی به فرهنگی به این سمت منصوب می
  ؛عالی سازمان ها و مصوبات شوراي نامه مراقبت بر حسن اجراي اساسنامه و آیین -1
 ها و همچنین تهیه نیـروي علمـی   تهیه وسائل و تجهیزات الزم براي اجراي برنامه -2

  ؛ها کمیتهو  ها بخشانسانی مورد نیاز هر کدام از 
نـان سـازمان، معرفـی    و همچنین کارک ها بخشهر کدام از  مسؤوالننصب و عزل  -3

 مسـؤوالن عـزل   عـالی جهـت دادن حکـم،    به وزیـر فرهنـگ و آمـوزش    ها کمیته مسؤوالن
  ؛ها کمیته
 ي بـانکی هـا  حسابامضاي کلیه قراردادها و اسناد حقوقی و مالی سازمان، افتتاح  -4

  ؛ها پرداختمعرفی امضاهاي مجاز و اجازه 
و  هاي مالی و اداري داخلـی  نامه آیین، تهیه مدت کوتاههاي درازمدت و  تهیه برنامه -5

                                                                                                                                               
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 04/12/1366مورخ  69جلسه اصالحی موجب مصوبه  -1
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  ؛سازمان عالی تهیه فهرست بودجه سازمان و پیشنهاد آنها به شوراي
رییس سازمان با حق توکیل غیر نماینده سازمان نزد کلیه مراجع اعم از قضایی و  -6

  1؛باشد میکشوري و غیره 
  ؛عالی، در صورت لزوم العاده شوراي تشکیل جلسات فوق -7
ي خـود  هـا  مسؤولیتازمان معاون یا معاونانی خواهد داشت که بخشی از رییس س -8
  .تعیین خواهد شد اي نامه حدود این واگذاري در آیین. آنها واگذار خواهد نمود را به
  وابستگی سازمانی -4ماده  
 عالی و از لحاظ نظـارت  سازمان از نظر امور اجرایی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش 

 عالی انقالب فرهنگـی  شوراي  لیتهاي علمی و تحقیقی و فرهنگی آن، زیر نظرعالیه بر فعا
  .است و وظایف خود را برابر این اساسنامه انجام خواهد داد

  بودجه و امکانات -5ماده  
  بودجه  )الف 

صـورت   سازمان همه ساله پس از تصویب شوراي سازمان در قـانون بودجـه بـه    بودجه
عالی سازمان مطالعـه و تـدوین کتـب     ردیف و البته تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش

  2.صورت کمک منظور خواهد شد دانشگاهی در علوم اسالمی و انسانی به
  امکانات )ب

تـأمین بودجـه، نیـروي علمـی و     عالی موظف است عالوه بـر   وزارت فرهنگ و آموزش 
خدمت پـاره وقـت در    مورد نیاز سازمان را از استادان دانشگاه به صورت مأمور به تحقیقی

  .سازمان قرار دهد اختیار
 6/05/1364 ماده و دو تبصـره در جلسـه مـورخ    6این اساسنامه مشتمل بر   -6ماده  

 .تصویب رسید انقالب فرهنگی به عالی شوراي
  

اي سید علی خامنه -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس  رییس جمهور و  

                                                                                                                                               
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 03/06/1366مورخ  45به موجب مصوبه جلسه اصالحی  -1
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 04/12/1366مورخ  69اصالحی موجب مصوبه جلسه  -2
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  سازمان بودجه  کردن  نهیهز  نحوه  نامه آیین  هیدستور ته
   34 جلسه  مصوب یو انسان یاسالم علوم  کتب  نیتدو

   انقالب فرهنگی عالی شوراي 29/5/64  مورخ
و  یاسـالم  علوم  کتب  نیتدو  سازمان  بودجه  کردن  نهیهز  نحوه  نامه آیین گردد میمقرر 

  يو بـرا   هیـ ته  يو دکتـر داور   يعتمداریدکتـر شـر  ،  يدکتـر احمـد    انیآقا  توسط  یانسان
 .شنهاد شودیپ  دولت  هیأت  به  بیتصو

 یو انسان یدر علوم اسالم ین کتب دانشگاهیسازمان مطالعه و تدو اساسنامه
 فیهدف و وظا -1ماده  
 هدف )الف 
ن و ترجمه کتب یق جهت تدویو تحق یکشور به بررس يها دانشگاهاز یرفع ن منظور به 

اســاس مصــوبه  و بـر ، یو انســان یمختلـف علــوم اسـالم   يهــا رشـته در  یمآخـذ درســ  و
بـه نـام    یسـازمان  7/12/1363مـورخ   یانقـالب فرهنگـ   عـالی  شـوراي  ن جلسهیزدهمیس

 "سـمت  "که اختصـاراً   یو انسان یاسالم در علوم یکتب دانشگاه نیسازمان مطالعه و تدو
 تأسـیس  عـالی  آمـوزش وابسـته بـه وزارت فرهنـگ و     یسـازمان  صورت به، شود میده ینام
 .شود می

 فیوظا )ب
 :خواهد بود دار عهدهر را یف زیسازمان وظا ،اد شدهیدن به هدف یتحقق بخش يبرا 

 علـوم انسـانی   يهـا  رشـته از یـ و ترجمـه مأخـذ و کتـب مـورد ن     تـألیف ف و یتصن -1
 ؛یفارسغیر و یبه زبان فارس ها دانشگاه

جهت بحث  ،ها دانشگاهد یو اسات ینید يها حوزه يان علمایبرقرار کردن ارتباط م -2
 یاسالم مسایلو  یمبان  ث که بایاز آن ح، علوم انسانی مسایلرامون یمشترك پ یبررس و

 ؛ارتباط دارد
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 یو خـارج  یداخلـ  اننظـر  صـاحب و دعـوت از   یقیتحق ينارهایبرگزار کردن سم -3
 یاسـالم  مسـایل   و یکه بـا مبـان   یبه لحاظ ارتباط علوم انسانیدر  يادیبن یجهت بررس

کتـب و مآخـذ   ، درسـنامه ، مقاله صورت به ينارهاین سمین حاصل ایتدو نیدارد و همچن
 ؛ها دانشگاه يبرا یدرس

کـه در داخـل و خـارج کشـور در      ین مرکز و مراکـز مشـابه  یان ایجاد ارتباط میا -4
 ؛یپژوهش  و یبه منظر داد و ستد علم، کنند میق یتحق یو اسالم علوم انسانی نهیزم

و ترجمـه مآخـذ و کتـب مـورد      تألیفف و یتصن يد و دانشمندان برایجذب اسات -5
  ؛یفارسغیر و یبه زبان فارس ها دانشگاه ازین

 ؛شود میه ین سازمان تهیکه در ا يطبع و نشر کتب و ماخذ ياقدام برا -6
از  علـوم انسـانی  در  یو اظهار نظر در مورد کتب و مأخذ دروس دانشـگاه  یبررس -7
، تأییـد  منظـور  بـه ، دارد ارتبـاط  یو انقالب فرهنگـ  یاسالم مسایلو  یکه با مبان ثیآن ح

 .آنها حذف ایصالح 
 بافت سازمان -2ماده  
و نشـر و   یبخـش تـدارکات علمـ   ، نیتـدو بخـش  : سازمان متشکل است از سه بخش 

 .يادار و یبخش مال
و  تـألیف ، قیـ تحق یتخصص يها کمیتهن بخش متشکل است از یا: نیبخش تدو )الف 

 ؛ریزي برنامهو   و دفتر طرح یدانشگاه علوم انسانیمتون  ینیته بازبیترجمه وکم
دفتـر  د و یـ ن بخـش متشـکل اسـت از دفتـر تول    یـ ا: و نشر یبخش تدارکات علم )ب
 ؛یالملل بینو روابط  یاسناد و مأخذ علم يگردآور
. باشـد  مـی  يت اداریریو مـد  یت مـال یرین بخش شامل مدیا: يو ادار یبخش مال )ج

ن یبـاال پـس از تـدو    گانـه  سـه  يهـا  بخـش ک از یـ هر  یو پرسنل یالتیف تشکیشرح وظا 
 .رسد میسازمان  عالی شوراي تصویب به

 سازمان یارکان اصل -3ماده  
 .س سازمانییر -سازمان عالی شوراي : سازمان عبارتند از یارکان اصل 
ل یر تشـک یـ ز ين مرجـع سـازمان اسـت از اعضـا    یسازمان که باالتر عالی شوراي )الف 
 :شود می

 ؛س شورا هم خواهد بودییس سازمان که رییر -1
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 ؛یانقالب فرهنگ عالی شوراي يدو نفر از اعضا -2
 ؛معاون سازمان -3
 ؛عالی آموزشوزارت فرهنگ و  یمعاون پژوهش -4
 ؛ن سازمانیس بخش تدوییر -5
 عـالی  شـوراي  تأییـد سـازمان و   مسـؤول شنهاد یبه پ ها کمیتهن مسؤوالسه نفر از  -6

 .یانقالب فرهنگ
طـرح   يبرا ،ستندیسازمان ن عالی شورايعضو آنها  نمسؤوالکه  ییها کمیته -تبصره

سـازمان در جلسـات شـورا     سیـی ر وسـیله  بهسازمان  عالی شورايا مشکالت خود در ی نظر
ر یاز سـا  دتوان میالزم بداند  که مواردين شورا در یهمچن  .شوند میدعوت رأي  بدون حق

جلسـات    .آورد عمـل  بـه  دعـوت رأي  جلسات بدون حق حضور در يهم برا اننظر صاحب
کـل   ت مطلـق یآن با اکثر ماتیو تصم یابد میت یدو سوم کل اعضا رسم، شورا با حداقل

 و در صورت لـزوم  شود میل یتشک ک باریک ماه یجلسات شورا هر . اعضا قابل اجرا است

 .ل دهدیتشک العاده فوقبا توافق اعضا جلسات  دتوان میس سازمان ییر
 عالی شورايف یوظا )الف

 هـا  برنامهن یا، ف سازمانیمربوط به وظا مدت کوتاهدرازمدت و  يها برنامهب یتصو -1

 ؛شود میشنهاد یب به شورا پیتصو يس سازمان براییر ياز سو
شـنهاد  یب بـه شـورا پ  یتصو يس سازمان آن را براییکه ر، ب بودجه سازمانیتصو -2

 ؛کند می
 يهـا  بخشواحدها و  يکارکنان و اعضا یو پرسنل یالتیف تشکیب شرح وظایتصو -3

 ؛سازمان یداخل يو ادار یمال يها نامه آیینب ین تصویهمچن سازمان و
که  یالزم جهت استفاده از خدمات متخصصان و دانشمندان يها نامه آیینب یتصو -4
 ؛کند میق نیتطب يبا ضوابط متداول استخدام کشورآنها  وضع
به حکم ضرورت در شـورا  ، س سازمانییکه ر یمهم مسایلرامون یپ يگیر تصمیم -5
  ؛کند می مطرح
 ؛در سازمان یاست انقالب فرهنگیو س یاسالم مشی خطن ییتع -6
ه و یـ کـه در سـازمان ته   یقـ یو تحق یعلم يها کتب و مأخذ و نوشته یینها تأیید -7

 .شود می نیتدو
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 ا ازیـ سـازمان و   عـالی  شـوراي  يان اعضاین بند سه نفر از میا يجهت اجرا -تبصره 
 نیـی تع یفرهنگـ  انقـالب  عـالی  شوراي تأییدس سازمان و ییشنهاد ریبه پها  آنغیر وآنها 

 .شود می
 س سازمانییر )ب

 انقـالب  عالی شورايب یو تصو عالی آموزشر فرهنگ و یشنهاد وزیس سازمان به پییر 

 :ر داردیز شرح به یاراتیف و اختیو وظا شود مین سمت منصوب یبه ا یفرهنگ
 ؛سازمان عالی شورايو مصوبات  ها نامه آیینو  اساسنامه يمراقبت بر حسن اجرا -1
 یعلمـ  يرویـ ه نین تهیو همچن ها برنامه ياجرا يزات الزم برایه وسائل و تجهیته -2
 ؛ها کمیتهو  ها بخشاز هر کدام از یمورد ن یانسان
 یمعرفـ ، ن کارکنـان سـازمان  یو همچنـ  هـا  بخـش ن هر کـدام از  مسؤوالنصب و عزل  - 3

 ؛ها کمیتهن مسؤوالعزل  ، جهت دادن حکم عالی آموزشر فرهنگ و یبه وز ها کمیته نمسؤوال
 یبـانک  يها حسابافتتاح ، سازمان یو مال یه قراردادها و اسناد حقوقیکل يامضا -4

 ؛ها پرداختمجاز و اجازه  يامضاها یمعرف
و  یداخلـ  يو ادار یمال يها نامه آیینه یته، مدت کوتاهدرازمدت و  يها برنامهه یته -5

 ؛سازمان  عالی شورايبه آنها  شنهادیپ ه فهرست بودجه سازمان ویته
 ؛... وحقوق سازمان از طرف اقامه دعوا  يفایاست -6
 ؛در صورت لزوم، عالی شوراي العاده فوقل جلسات یتشک -7
خـود   يهـا  مسؤولیتاز  یخواهد داشت که بخش یا معاونانیس سازمان معاون ییر -8
 .ن خواهد شدییتع  اي نامه آییندر  ين واگذاریحدود ا. واگذار خواهد نمودآنها  را به
 یسازمان یوابستگ -4ماده  
 و از لحاظ نظارت عالی آموزشوابسته به وزارت فرهنگ و  ییسازمان از نظر امور اجرا 

 یانقالب فرهنگ عالی شوراي ر نظریز، آن یو فرهنگ یقیو تحق یعلم يها فعالیته بر یعال

 .انجام خواهد داد اساسنامهن یف خود را برابر ایاست و وظا
 بودجه و امکانات -5ماده  
 بودجه )الف 
 س سازمان بهییر وسیله به، سازمان عالی شورايب یبودجه ساالنه سازمان پس از تصو 
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 مستقل در بودجه سـاالنه  فیک ردیتا در  شود میشنهاد یپ عالی آموزشوزارت فرهنگ و 

 .منظور شود عالی آموزشوزارت فرهنگ و 
 امکانات )ب

و  یعلمـ  يرویـ ن، بودجـه  تـأمین موظف است عالوه بـر   عالی آموزشوزارت فرهنگ و  
در  وقـت  پـاره خـدمت   به مأمور صورت بهاز سازمان را از استادان دانشگاه یمورد ن یقیتحق
 .سازمان قرار دهد اریاخت
 6/5/1364مـاده و دو تبصـره در جلسـه مـورخ      6مشتمل بـر   اساسنامهن یا -6ماده  

  .دیرس تصویب به یانقالب فرهنگ عالی شوراي
  

اي سید علی خامنه -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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   یات فارسیگسترش زبان و ادب يشورا اساسنامه
  27/11/1366مورخ  140مصوب جلسه  

  یانقالب فرهنگ عالی شوراي
  هدف -1ماده  
بـه   یو دولتـ  یرسـم  ییدر خارج از کشور شورا یت و توسعه زبان فارسیتقو منظور به 
 و یقـ یو تحق یعلمـ  تا امـور  شود میل یتشک "یات فارسیگسترش زبان و ادب يشورا "نام 

زبانـان   یفارسـ غیر را بـه  یدر باب آموزش زبان و ادب فارس ریزي برنامهو  يگذار سیاست
  .گردد دار عهده

  فیوظا -2ماده  
  :ازن شورا عبارت خواهد بود یف ایوظا 

  ؛انیبه خارج یآموزش زبان فارس يبرا یاصول مشی خطن یتدو -1
ن یـی و تع ینه گسـترش زبـان و ادب فارسـ   ید در زمیمفي ها طرحب یه و تصویته -2

جهـت اقـدام    ربط ذي يها زمانساو ابالغ مصوبات به  ییب و تقدم و تأخر مراحل اجرایترت
  ؛گیري پیو 

و  هــا دانشـگاه و  ،هـا  زمانسـا و  هـا  وزارتخانـه ان یـ م يو همکـار  یجـاد همـاهنگ  یا -3
خـارج از   در یشـتر زبـان فارسـ   یتوسـعه هـر چـه ب    منظور به یقاتیو تحق یمؤسسات علم

  ؛کشور
  ؛ها و گزارش ها طرح درخصوص مینظارت و اظهار نظر و اخذ تصم -4
ه و یـ و تهآنهـا   یابیـ و ارز یو بررسـ  ربـط  ذي يهـا  دستگاهي ها فعالیتنظارت بر  -5

  .یانقالب فرهنگ عالی شورايبه  ها فعالیتن یاز ا یگزارش میتقد
  التیتشک -3ماده  

  :شورا عبارت خواهند بود از ياعضا -1
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و متخصص در آمـوزش   یات فارسینفر از استادان و محققان مبرز دانشگاه در ادب 6 -
  ؛ن زبانیا

  .خارجهآموزش و پرورش و امور ، یارشاد اسالم، عالی آموزشفرهنگ و  يوزرا -
در حضـور   بـار  یـک  خود دست کم هر شش مـاه  ين شورا عالوه بر جلسات عادیا -2

  ؛ل جلسه خواهد دادیتشک ياست محترم جمهوریر
  ؛است یر ارشاد اسالمیوز عهده بهن شورا یاست ایر -3
  ؛خواهد بود یرخانه شورا در وزارت ارشاد اسالمیدب -4
ت انتخـاب و پـس   یدانشگاه جهت عضو ان استادانیرا از م ییس شورا نامزدهاییر -5

ب یجهت تصو یانقالب فرهنگ عالی شورايبه  عالی آموزشر فرهنگ و یاز جلب موافقت وز
  ؛خواهد کرد یمعرف یینها

کـه الزم   ییهـا  زمینـه در  یـی و اجرا یتخصصي ها کمیسیونار دارد که یشورا اخت -6
  ؛ل دهدیند تشکیب یم

ه یـ خود را که ته یداخل يها نامه آیینن جلسات خود موظف است که یشورا در اول -7
  ؛برساند تصویب بهکرده است 

ل خواهـد  یکه بعـداً تشـک   یشورا موظف است که با فرهنگستان زبان و ادب فارس -8
ک نفـر از اسـتادان   یـ  س شورا موظف است دست کمییبرقرار کند و ر یشد ارتباط مناسب

  .دینما یدر شورا معرفت یفرهنگستان را به عضو عضو
  مالحظات -4ماده  

د ابتـدا  یـ رات بایین تغیا، داده شود اساسنامهن یدر مفاد ا يرییهر گاه بنا باشد تغ -1
بـه   ییب نهـا یتصـو   برسد و سپس جهـت  یات فارسیگسترش زبان و ادب يشورا تأییدبه 

  ؛شنهاد شودیپ یانقالب فرهنگ عالی شوراي
در خـارج   یات فارسـ یت و توسعه زبان و ادبیتقو درخصوص میتصم هرگونهاتخاذ  -2

  .خواهد بود ن شورایا عهده به اساسنامهن یب ایخ تصویازکشور از تار
 عـالی  شـوراي  تصـویب  بـه  27/11/1366خ یماده در تـار  5در  اساسنامهن یا -5ماده  

  .دیرس یانقالب فرهنگ
  

اي خامنهسید علی  -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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از  یقاتیو تحق عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهاستفاده 
 مورخ 26جلسه مصوب   یو حقوق یقیاشخاص حق يها کمک

  یانقالب فرهنگ عالی شوراي 28/3/1364
ه یـ هد عنـوان  بهرا که  یمجازند وجوه یقاتیو تحق عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه 

ر یز شود میارشان نهاده یاخت در یا حقوقی یقیبالعوض از طرف اشخاص حق يها کمکا ی
که وزارت فرهنگ  اي نامه آیینا مؤسسه طبق یدانشگاه  یو مال يس و معاون اداریینظر ر

 .نه کنندیهز  وضع خواهد کرد عالی آموزشو 
  

اي سید علی خامنه -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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