قانون تشکيل هيأت امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات
181و183مورخ 9و 23اسفند  1367شورايعالي انقالب فرهنگي
هبدُ ّ -1شيك اص ٍصاستخبًِ ّبي فشٌّگ ٍ آهَصش عبلي ٍ ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضكي ثشاي داًطگبّْب ٍ
هَسسبت آهَصش عبلي ٍ هَسسبت پژٍّطي ٍاثستِ ثِ خَد(هَسسبت پژٍّطي كِ ٍاثستِ ثِ دٍ ٍصاستخبًِ ّبي فَق
ثَدُ ٍ ضبهل هشاكض پژٍّطي ٍاثستِ ثِ داًطگبُ ّب ًوي ضَد)3كِ دسايي لبًَى هَسسِ ًبهيذُ هي ضَد ّيبت اهٌبئي
ثب تشكيت ريل تطكيل خَاٌّذ داد.
الفٍ -صيش
ة -سئيس هَسسِ
ج4 -تب  6تي اص ضخصيتْبي علوي ٍ فشٌّگي ٍ يب اجتوبعي هحلي ٍ كطَسي كِ ًمص هَثشي دس تَسعِ ٍ پيطشفت
هَسسِ هشثَط داضتِ ثبضٌذ
دٍ -صيش ٍ يب ًوبيٌذُ ٍصيش ثشًبهِ ٍ ثَدجِ
تجصشُ -حذالل دٍ تي اص ضخصيتْبي ثٌذ (ج) ثبيذ اص اعضبي ّيبت علوي داًطگبّْب ثبضٌذ.
هبدُ  ( -2اصالحي ) 1اعضبي ثٌذ ( ج) ثِ پيطٌْبد ٍصيش هشثَط ٍ ثٌب ثِ تصوين سئيس ضَسايعبلي اًمالة فشٌّگي ثِ
جلسِ ضَسايعبلي جْت ثشسسي ٍ تصوين گيشي هطَستي هعشفي ضذُ ٍ سيبست جوَْسي ثش هجٌبي ًتيجِ حبصل اص
ضَسا احكبم هشثَط سا ثشاي  4سبل عضَيت دس ّيبتْبي هزكَس اهضبء هي ًوبيذ .اعضبي هزكَس دس يك صهبى
حذاكثش هي تَاًٌذ عضَيت دس دٍ ّيبت اهٌبء سا داسا ثبضٌذ ٍ اًتخبة هجذد ايطبى ثالهبًع است.
تجصشُ (الحبلي) سئيس ضَسايعبلي ثِ هٌظَس تسشيع دس پيطشفت كبس هي تَاًذ ثٌب ثِ تطخيص خَد چٌذ ًفش سا ثجبي
ضَسايعبلي هبهَس اًجبم ثشسسي ٍ تصوين گيشي هطَستي ثٌوبيذ.4
هبدُ  -3سيبست ّيبت اهٌبء هَسسِ ثش حست هَسد ثِ عْذُ ٍصيش فشٌّگ ٍ آهَصش عبلي يب ثْذاضت ،دسهبى ٍ
آهَصش پضضكي خَاّذ ثَد.
هبدُ  -4دثيش ّيبت اهٌبء سئيس هَسسِ هشثَط خَاّذ ثَد.
هبدُ ٍ -5صاستخبًِ ّبي فشٌّگ ٍ آهَصش عبلي ٍ ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پشضكي هي تَاًٌذ دس صَست التضبء
دٍ يب چٌذ هَسسِ هشثَط ثِ خَد سا صيش ًظش يك ّيبت اهٌبء لشاس دٌّذ .دسچٌيي هَاسدي كليِ سٍسبي هَسسبت
عضَ ّيبت اهٌبء هي ثبضٌذ ٍ 2دثيش ايي ّيبت سا ًيض ٍصيش اص هيبى اص سٍسبي اًتخبة خَاٌّذ كشد.
هبدُ  -6دس هَسسبت آهَصش عبلي ٍ هَسسبت پژٍّطي ٍاثستِ ثِ ٍصاستخبًِ ّب يب سبصهبًْبي ديگش كِ هجَص تبسيس
آًْب سا اص طشيك ٍصاستخبًِ ّبي فشٌّگ ٍ آهَصش عبلي يب ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضكي صبدس ضذُ است
ٍصيش يب هسئَل سبصهبى هشثَط ثِ جبي يكي اص اعضبي ثٌذ (ج) هبدُ 1عضَيت ٍ سيبست ّيبت اهٌبء سا عْذُ داس
خَاّذ ثَد.

