
  آیین نامه داخلی هیات امناي
  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري

  
قانون تشکیل هیاتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالی و   »7«ماده  »الف«بند در اجراي 

بـه   امنـا نامه داخلی هیاتآئینشوراي عالی انقالب فرهنگی،  183و  181پژوهشی مصوب جلسات 
  :باشدمی شرح ذیل

  
بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروري، بنا به تقاضـاي   2جلسات عادي هیات امنا حداقل   -1ماده 

  .تشکیل می شودامنا حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات 
  

یس هیات با تأیید رئاز طریق مرکز هیاتهاي امنا و هیاتهاي ممیزه، دستور جلسات را دبیر هیات امنا  -2ماده 
  .امنا تعیین خواهد کرد

هر یک از اعضاي هیات امنا می توانند پیشنهاد خود را براي دبیر هیات ارسال نمایند تـا بـا رعایـت     -تبصره 
  .اولویت در دستور کار قرار گیرد

  
دسـتور   همراه بارا دعوت نامه و  دبیر هیات دعوت براي تشکیل جلسات عادي را به عمل خواهد آورد -3ماده 

حداقل دو هفته قبـل از تـاریخ تشـکیل هـر جلسـه       ،پیشنهادها و مستندهاي مربوط ،جلسه، گزارشها
یـک هفتـه قبـل نسـبت بـه       ،در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد. ارسال می نماید

  .ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهاي جلسه اقدام خواهد شد
  

رسـمیت مـی    محترم هیات امنـا ریاست حضور سوم اعضا و با وبا حضور حداقل دجلسات هیات امنا   -4ماده 
در صـورت  . یابد و تصمیمات با آراي موافق نصف به عالوه یک کل اعضاي حاضـر اتخـاذ خواهـد شـد    

  .می شود  تساوي آرا، رأي طرفی که رئیس هیات امنا با آن هم راي بوده است، مصوب تلقی
  

صه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بـود کـه آخـرین صـفحه صورتجلسـه را      صورتجلسات شامل خال -5ماده 
ذیل تمامی صـفحات صورتجلسـه ممهـور بـه مهـر        ضمناً. رئیس و دبیر هیات امنا امضا خواهند نمود

  .واهد بودمرکز هیاتهاي امنا وهیاتهاي ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري خ
توشیح وزیر علوم، تحقیقات وفناوري، توسـط مرکـز هیاتهـاي امنـا و     ات پس از تایید و صورتجلس  – 1تبصره 

  .هیاتهاي ممیزه براي اجرا ابالغ می گردد
  .اعضا ارسال می گردد کلیه یک نسخه از مصوبات هیات امنا توسط دبیر براي - 2تبصره 

  



ا جلسـه هیـات امنـ    دسـتور  به منظـور کارشناسـی و بررسـی تخصصـی موضـوعات طـرح شـده در        - 6ماده 
نامــه  طبق دستورالعمل پیوست ایـن آیـین   »کمیسیون دائمی هیات امنا«کمیسیونی تحت عنوان 

  .تشکیل می شود
  

کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصـی و کارشناسـی، نسـبت بـه بررسـی و تنظـیم بودجـه         -تبصره 
سـاختار تشـکیالتی و   تفصیلی  اعتبارات هزینه اي، تملـک دارایـی هـاي سـرمایه اي و اختصاصـی و      

بررسی گزارش عملکرد ساالنه دانشگاه وسایر موارد ارجاعی اقدام می کند و نتیجه بررسی تصـمیمات  
  .به همراه گزارش توجیهی الزم از سوي دبیر هیات امنا در دستور کار هیات امنا قرار خواهد گرفت

یکی از اعضا نتواند در جلسه شـرکت  اعضاي هیات امنا خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه  -7ماده 
  .اعالم قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات اطالع می دهد باکند 

در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادي بدون عـذر   - تبصره
آن حسـب   تشـخیص موجـه بـودن   . موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیات امنـا خواهـد بـود   

  .امنا خواهد بودگزارش دبیر، با رئیس هیات
  

هیـات  ....................  در جلسـه مـورخ  پیوست  »1«تبصره و  »5«ماده و  »8«ن نامه در یاین آی -8ماده 
  .به تصویب رسید ................................ي امنا

  


