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)موسسات پژوهشی علوم انسانی( تهران 4آیین نامه داخلی هیات امناي منطقه (

.شودهیات تشکیل میضاي هریک از اعضاء و موافقت رئیسالعاده در موارد ضروري و بنابه تقابار در سال و جلسات فوق2ـ جلسات عادي هیات امناء حداقل 1ماده 
حداقل دو هفته قبل از تاریخ انعقاد هر جلسه نامه،آید و دعوتـ دعوت براي تشکیل جلسات، پس از هماهنگی با رئیس هیات امناء و به وسیله دبیر هیات، بعمل می2ماده 

.مهلت مذکور نباشد در اسرع وقت اقدام خواهد شدالعاده که امکان رعایت در موارد فوق. شودارسال می
یابد و تصمیمات با اکثریت آراي موافق اعضاي حاضر در جلسه ـ جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاء و با ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسمیت می3ماده 

.شودمناء با آن هم راي بوده است، مصوب تلقی میدر صورت تساوي آراء راي طرفی که رئیس هیات ا. معتبر خواهد بود
.گردد ـ دستور جلسات به پیشنهاد هر کدام از اعضاء و با تایید رئیس هیات امناء بر طبق اولویت، تعیین می4ماده 
د، گزارشها، پیشنهادها و اسناد و مدارك مربوط را همراه کند و پس از تأیید رئیس هیات، با دستور جلسه بعـ دبیر هیات امناء خالصه مذاکرات هر جلسه را تهیه می5ماده 



.دعوتنامه براي اعضاء ارسال خواهد کرد
.کنندشود و ذیل صفحات دفتر مزبور را رئیس و دبیرهیات، امضاء میـ صورتجلسات شامل خالصه مذاکرات و متن مصوبات هیات، در دفتر مخصوص ثبت می1تبصره 
رسال ات هیات امناء به دفتر هیاتهاي امناء در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یک نسخه از مصوبات مذکور براي کلیه موسسات عضو و سایر اعضاء اـ سه نسخه از مصوب2تبصره 

.گرددمی
.گرددـ مصوبات هیات امناء پس از امضاي رئیس هیات، جهت اجراء ابالغ می6ماده 
گیري یا ره مسائل مطرح شده، مستلزم بررسی تخصصی باشد، پس از تصویب رئوس مطالب در هیات امناء ، جهت تصمیمدرباـ در مواردي که اتخاذ تصمیممیم7ماده 

نامه داخلی هیات از نظر نحوه رسمیت یافتن، تنظیم دستورجلسات و خالصه که اعضاي آن توسط هیات امناء انتخاب و در چهارچوب آئین"کمیسیون دائمی"کارشناسی به 
.گرددشود، ارجاع میتشکیل می... نحوه تصویب موارد و مذاکرات،

تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیسیون دائمی با توجه به اختیارات تفویض شده از سوي هیات امناء و پس از تایید رئیس هیات، مصوب هیات تلقی ) گیريتصمیم(در حالت اول 
. شود و قابل اجرا، خواهد بودمی

شود تا حسب نظر ایشان در دستور کارهیات امناء قرار تصمیمات متخذه جهت اخذ تصمیم نهائی و طرح موضوع به رئیس هیات امناء گزارش می) ی کارشناس(در حالت دوم 
.گیرد

.تواند قبل از طرح در هیات در کمیسیون کارشناسی شده و سپس در هیات مطرح شودتبصره ـ بنا به تشخیص رئیس هیات، برخی مطالب می
.انه هیات اطالع دهدـ اعضاي هیات امناء باید شخصاً در جلسات، حضور بهمرسانند و چنانچه یکی از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند، مراتب را قبالً به دبیرخ8ماده

.ري و اقدامات مقتضی به عمل خواهد آمدتبصره ـ در مورد عدم حضور هر یک از اعضاء در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیر متوالی از سوي رئیس هیات امناء پیگی
.مورد تصویب واقع شد) موسسات پژوهشی علوم انسانی(تهران 4هیات امناي منطقه 19/5/71تبصره در اولین جلسه مورخ 3ماده و 8نامه در این آیین

.رف، دکتر علی شریعتمداري و خانم دکتر حکمیـ تصویب تشکیل کمیسیون دائمی با عضویت آقایان دکتر سیاري، دکتر ازهري، دکتر محمدرضا عا2
ـ موضوعات ارجاعی به کمیسیون2ـ 1

همچنین بررسی موضوعات قابل طرح در هیات امناء حسب ارجاع رئیس هیات به . بررسی و تصویب بودجه تفصیلی جاري و عمرانی، موضوعاتی که قبالً باید کارشناسی شود
.کمیسیون

.رهنگ و آموزش عالی مشمول مصوبات این هیات خواهند بودـ واحدهاي ستادي وزارت ف3

تهران4دبیر هیات امناي منطقه تهران4رئیس هیات امناي منطقه 




