
 
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

 

  
  
  
  
  
  
  



 

  

ان ی ا   وری اسال
ی وزش زپش مان و آ ت،  ھدا  وزارت 

س ج ور  ی و ا و   عاو 
 

ن و  وا رات   ی  ی  و  ی و اداری  -ما ی  –عامال دا    ا
ه  دمات ی  دا ی و  وم زپش ی   ع ور - ھدا ی      ما

  
:   مل 

ی  ن  ما ی  ،وا ی و اداری  ،عامال دا   ا

ور  ی  ا ن قالب  ی ا ورای عا ی وبات  ی  ،ما ی و اداری  ،عامال دا   ا

ه ناء دا یأت ا وم ی  وبات  ی ع ی  دمات و زپش ی -  ھدا   ور  ما

 ١٤٠١ھار 
 
 
 

 



 

 

 
 

  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قاتيتحق يچمران، مركز مل ديو شه يفضل ا... نور خيش نيهمت ب دياتوبان شه :نينشا
  )رانيا يحقوق سالمت (واقع در دانشگاه علوم پزشك

  86702043 - 86702038: تلفن

استخدامي  و اداري معامالتي، مالي، مقررات و قوانين تنقيحي مجموعه
   كشور  درماني - بهداشتي خدمات و پزشكي علوم هاي دانشگاه

  ها ب فرهنگي و مصوبات هيأت امناء دانشگاهمصوبات شوراي عالي انقال، شامل قوانين
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ندرجات   ت 
 صفحه  عنوان

  آ  ست موضوعيفهر

  غ  فهرست تاريخي

  1  ديباچه

  3  پيشگفتار

  5  مقدمه

  11  هاي كلي نظام سياست - فصل اول

  21  مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي - فصل دوم

  159  قوانين -فصل سوم

  234  هاي علوم پزشكي مصوبات هيات امنا دانشگاه -فصل چهارم

  630  نمايه

  636  ها عناوين دستگاهتغيير جدول 





 

 

  

 

یت  و   و
  امور اداري -الف

  امور اداري

  شماره صفحه  شماره ماده  عنوان قانون  رديف

ها و مؤسسات آموزش عالي  امناء دانشگاه هاي أتيقانون تشكيل ه  1
  32  كل مصوبه  23/12/1367پژوهشي مصوب و

ها و مؤسسات  دانشگاه يبرون مرز يها تيفعال نامه نييآ  2
  41  كل مصوبه  25/02/1375 يخارج يها ا دانشگاهب يو همكار يعال آموزش

3  
 يقاتتحقي مراكز و ها	دانشگاه سيصدور مجوز تاس ارياخت ضيتفو
 يبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يدولت ريو غ يدولت

  04/05/1384مصوب 
  47  كل مصوبه

ها و مؤسسات آموزش عالي،  جامع مديريت دانشگاه نامه نيآئ  4
  57  كل مصوبه  10/12/1389ري مصوب پژوهشي و فناو

سياست ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه   5
  96  كل مصوبه  08/02/1394سالمت در جمهوري اسالمي ايران مصوب 

6  
ها و مؤسسات آموزش  دانشگاه يانتخاب رؤسا تيصالح ضيتفو
مصوب  يانقالب فرهنگ يعال يمنتخب شورا تهيبه كم يعال

05/03/1394  
  102  كل مصوبه

دانشگاه آزاد اسالمي، مصوب  يها از قانون تائيد رشته  7
14/02/1367  

ماده واحده 
  قانون

179  

  180  مواد قانوناز قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش   8



 

  ها دانشگاه امنا تهيأ مقررات و قوانين تنقيحي مجموعه                          

 

   ب

  امور اداري

  شماره صفحه  شماره ماده  عنوان قانون  رديف

 03/03/1367پزشكي مصوب 

 مصوب دولت كاركنان خارجي هاي	قانون نظارت بر مسافرت   9
20/06/1373  

كل مواد 
  قانون

190  

10  
در  يانقالب فرهنگ يعال يقانون مربوط به مصوبات شورا

و  عالي آموزش مؤسسات و ها	دانشگاه امناء أتيه بيخصوص ترك
  03/04/1376مصوب   يپژوهش

  199  كل قانون

  200  109ماده  27/11/1380از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب   11

علوم، تحقيقات و  وظايف و تشكيالت وزارت از قانون اهداف،  12
  208  10ماده   18/05/1383فناوري  مصوب 

توسعه كشور مصوب  يها از قانون احكام دائمي برنامه  13
  223  1ماده   10/11/1395

14  
و ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي از قانون برنامه پنجساله 

 مصوب) 1396– 1400(فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
21/12/1395  

 1تبصره 
 – 29ماده 

بند الف ماده 
64  

227  

15  
علوم  يها ها/ دانشكده دانشگاه يامنا أتيه ينامه داخل آيين
و مؤسسات وابسته به وزارت  يدرمان يو خدمات بهداشت يپزشك

  يبهداشت، درمان و آموزش پزشك
  236  كل مصوبه

16  
ره دستورالعمل اجرايي ابالغي مقام محترم وزارت مبني به ادا

يي، تركيب اعضاء و شرح وظايف  امنا أتيها به صورت ه بيمارستان
  هاي مزبور بيمارستان امناء أتيو اختيارات ه

  407  كل مصوبه

  



  

  فهرست موضوعي   

  امور استخدامي -ب

  امور استخدامي
  شماره صفحه  شماره ماده عنوان قانون  رديف

 مؤسسات و ها	دانشگاه يرسم يعلم أتيه نشينامه گز نييآ  1
  23  كل مصوبه  31/02/1364مصوب  عالي آموزش

2  

 استثنائي هاي رشته با رابطه در عالي شوراي تصميمات
 گزينش نامه آيين ب)( بند 3 قسمت يك تبصره در مذكور

 مصوب عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه علمي هيأت 
24/04/1365  

  26  كل مصوبه

3  
 ليو تبد  يگروه پزشك ديجد يعلم أتيه ينحوه استخدام اعضا

به  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يكادر درمان تيوضع
  11/06/1365مصوب  يكادر آموزش

  27  كل مصوبه

4  
 يعلم أتيدر ه تيمحل خدمت داوطلبان عضو نييمرجع تع
وزارت بهداشت، درمان و آموزش  يگروه پزشك يها دانشكده

  25/09/1365مصوب  يپزشك

  كل مصوبه

  
28  

5  
به  يفرصت مطالعات ياعطا يياجرا نامه نييدستور اصالح آ

مصوب  يها و مؤسسات آموزش عال دانشگاه يعلم أتيه ياعضا
  30/10/1365مصوب 

  كل مصوبه

  
29  

 مصوب ها دانشگاه علمي هيأت استخدام مورد در واحده ماده  6
04/07/1368 

  36  كل مصوبه

هاي علوم پزشكي از وظايف  انتزاع كار گزينش استاد دانشگاه  7
  37  كل مصوبه  14/09/1368ركزي گزينش استاد مصوب  هيأت م

 يبه اعضا(ها  دانشگاه يامنا أتيشمول مصوبات ه ميتعم  8
  39  كل مصوبه  15/01/1374)مصوب يستاد يها أتيه

  40  كل مصوبهعضويت معاونان آموزشي و پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و   9



 

  ها دانشگاه امنا تهيأ مقررات و قوانين تنقيحي مجموعه                          

 

   ث

  امور استخدامي
  شماره صفحه  شماره ماده عنوان قانون  رديف

آموزش پزشكي در هيأت  مركزي گزينش استاد آن وزارت 
  21/09/1374مصوب 

26/01/1376مصوب  تيريالعاده مد بودن پرداخت فوق يقانون  10   45  كل مصوبه 

علمي  أتيسقف پرداخت حق مديريت اعضاي ه نييتع  11
  46  كل مصوبه  06/03/1376دانشگاه مصوب  امناء أتيهاتوسط ه دانشگاه

ها مصوب  استادان بازنشسته دانشگاه ميتكر نامه نييآ  12
  48  كل مصوبه   15/12/1385

آيين نامه تشكيل هيأت  عالي جذب اعضاي هيأت  علمي   13
  50  كل مصوبه  19/04/1386ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  دانشگاه

  89  كل مصوبه  مدعو يعلم أتيه ياستفاده از اعضا نامه نيآئ  14

15  

ها و  تفويض اختيار بررسي ضوابط بازنشستگي اساتيد دانشگاه
مراكز آموزش عالي به وزراي علوم، تحقيقات و  مؤسسات و

فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 
28/04/1390  

  94  كل مصوبه

امكان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضاي هيأت  علمي داراي   16
  95  كل مصوبه  05/10/1390شرايط بازنشستگي مصوب 

17  
آموزش  يها سسهمؤ يعلم أتيه يمرتبه اعضا يارتقا نامه نيآئ

مصوب  يردولتيو غ يدولت يو فناور يپژوهش ،يعال
18/12/1394  

  103  كل مصوبه

18  
ها و  از قانون استفاده از ساعات آزاد اساتيد و مدرسين دانشگاه

با اصالحات و الحاقات  25/10/1362ها مصوب  درآمد كارگاه
  يبعد

  161  1ماده 



  

  فهرست موضوعي   

  امور استخدامي
  شماره صفحه  شماره ماده عنوان قانون  رديف

 عالي آموزش مؤسسات و ها	هعلمي دانشگا أتيقانون مقررات انتظامي ه  19
  163  كل قانون  بعدي اصالحات با 22/12/1364 مصوب كشور تحقيقاتي و

ها و مؤسسات  قانون نحوه تأمين هيأت  علمي مورد نياز دانشگاه  20
  170  كل قانون  يبا اصالحات بعد  01/03/1365آموزش عالي كشور مصوب 

21  
علمي و  أتيضاء هقانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداري اع

 عالي آموزش مؤسسات و ها	علمي دانشگاه أتياعضاء غير ه
  07/05/1365 مصوب كشور

  172  كل قانون

قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب   22
  175  كل قانون  22/09/1366

دانشگاه آزاد اسالمي، مصوب  يها از قانون تائيد رشته  23
14/02/1367  

ماده  1تبصره 
  واحده

179  

24  

از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاء  يا قانون اصالح پاره
آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته (علمي  أتيرسمي ه
 با 16/12/1368 مصوب عالي آموزش مؤسسات و ها¬دانشگاه

  بعدي اصالحات

  182  كل قانون

از قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب   25
11/10/1373  

كل مواد 
  قانون

189  

 مصوب دولت كاركنان خارجي هاي	قانون نظارت بر مسافرت   26
20/06/1373  

كل مواد 
  قانون

190  

27  
از قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و 

ها و سازمانها و مؤسسات و  پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه
  09/02/1375هاي دولتي  مصوب  شركت

كل مواد 
  قانون

198  



 

  ها دانشگاه امنا تهيأ مقررات و قوانين تنقيحي مجموعه                          

 

   ح

  امور استخدامي
  شماره صفحه  شماره ماده عنوان قانون  رديف

هاي سراسري  ز قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونا  28
  209  9ماده   06/07/1384مصوب 

29  
از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات 

  15/08/1384) مصوب  1 (مالي دولت 
  210  68ماده 

  08/07/1386از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب   30
كل مواد 
  قانون

212  

ن الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي از قانو  31
  04/12/1393) مصوب 2(دولت 

ن) ماده (بند 
28  

220  

توسعه كشور مصوب  يها از قانون احكام دائمي برنامه  32
  223  1ماده   10/11/1395

33  
از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

 مصوب) 1396– 1400(فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
21/12/1395  

ماده  1تبصره 
29  

227  

34  
ها و  علمي دانشگاه أتياعضاي ه يآيين نامه اداري،استخدام

مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته با اصالحات و الحاقات 
  يبعد

  306  كل مصوبه

35  
 علمي أتياداري، استخدامي و تشكيالتي كاركنان غيره نامه نيآئ

ؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته با ها و م دانشگاه
  ياصالحات و الحاقات بعد

  360  كل مصوبه

ها و  دانشگاه يعلم أتيه ياستخدام اعضا يعموم طيشرا  36
  410  كل مصوبه  كشور يمراكزآموزش عال

  419  بهكل مصوها و مؤسسات  علمي دانشگاه أتياجرايي ارتقاء اعضاي ه نامه نيآئ  37



  

  فهرست موضوعي   

  امور استخدامي
  شماره صفحه  شماره ماده عنوان قانون  رديف

 آموزشي و پژوهشي علوم پزشكي

38  
مهندسي و ارزيابي مشاغل كاركنان  نامه نيآئ

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني  دانشگاه/دانشكده
  يو مؤسسات وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

  435  كل مصوبه

مميزه  أتيمقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات ه   39
  459  كل مصوبه  دانشگاههاي علوم پزشكي

مميزه وزارت  أتيمقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات ه  40
  462  كل مصوبه  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  465  كل مصوبه  علمي أتيآيين نامه ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي ه  41

اداري و استخدامي و  نامه نيآئ 26ماده  1دستورالعمل تبصره   42
  474  كل مصوبه  )يآزمون بهورز نيداوطلب ( يعلم أتيتشكيالتي كارمندان غيره

پزشكان متعهد خدمت در مطب  تيدستورالعمل نحوه فعال   43
  481  كل مصوبه  يعلم أتيه ريغ يها پيمتخصص/فوق تخصص و فلوش

دستورالعمل اجرايي جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي   44
  483  كل مصوبه  شيهاو مؤسسات آموزش عالي و پژوه علمي دانشگاه أتيه

هاي  سازي فعاليت و معادل سيالتدر دستورالعمل نحوه محاسبه حق  45
  490  كل مصوبه  علمي أتياعضاي ه

 نامه نيآئ 24ورود به خدمت موضوع ماده  ييدستورالعمل اجرا  46
  494  كل مصوبه  علمي أتياداري،استخدامي و تشكيالتي كارمندان غير ه

و  يآموزش ،يو مال يادار يح رسته هادستورالعمل مرتبط با اصال  47
  502  كل مصوبه  يو درمان يو بهداشت يفرهنگ



 

  ها دانشگاه امنا تهيأ مقررات و قوانين تنقيحي مجموعه                          

 

   د

  امور استخدامي
  شماره صفحه  شماره ماده عنوان قانون  رديف

  505  كل مصوبه  دستورالعمل اجرايي نظام آموزش كارمندان  48

 ازياستخدام و بكارگيري نيروي انساني موردن ييدستورالعمل اجرا  49
  515  كل مصوبه  نيبه صورت پيماني، قرارداد كار مع

 يبه رسم يمانيكاركنان پ تيوضع ليتبد ييادستورالعمل اجر   50
يشيآزما   524  كل مصوبه 

به  يشيآزما يكاركنان رسم تيوضع ليتبد ييدستورالعمل اجرا  51
  526  كل مصوبه  يرسم

  529  كل مصوبه  يعلم أتيه ريكاركنان غ يآموزش تيمأمور يدستورالعمل اعطا  52

 اميبت ابدون حقوق با يمرخص اميكسور ا نييدستورالعمل تع  53
  533  كل مصوبه  ليتحص

استعالجي،  ،ياستحقاق يها يضوابط مرخص نييدستورالعمل تع  54
  535  كل مصوبه  يعلم أتيه ريمراقبت و شيردهي و بدون حقوق كاركنان غ

55  
العاده  دستورالعمل نحوه تعيين حق شغل، حق شاغل، فوق 

ق كمتر العاده مناط العاده ايثارگري، فوق مديريت و سرپرستي، فوق
  العاده جذب العاده بدي آب و هوا و فوق توسعه يافته، فوق

  542  كل مصوبه

56  
 أتياعضاء ه يو استخدام يادار نامه نيآئ 5دستورالعمل ماده 
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با  د
و » سياي جنوب غربيجايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آ«دستيابي به 

بهينه «بيشك مستلزم » برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري«اي  جامعه
است. به منظور بهينه سازي » سازي عملكرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي كشور

نظام آموزشي و استقالل توسعه علمي و آموزشي كشور از تحوالت سياسي كشور، از  عملكرد
ها و موسسات عالي آموزشي و پژوهشي از قوانين و مقررات  ديرباز ضرورت تبعيت دانشگاه
گرديد چنانچه در اولين قوانين تصويبي در حوزه آموزش عالي  مخصوص به خود احساس مي

هاي مخصوص به خود تصريح شده است. اگرچه در طي ساليان  نامه تبعيت دانشگاه از نظام
اختيارات دانشگاه براي تعيين مقررات حاكم بر خود با تحوالتي همراه بوده است ولي ضرورت 

ها براي تعيين  نشده است و حداقل اختيارات دانشگاه ياد شده هيچگاه به فراموشي سپرده
قانون برنامه چهارم  49الف) ماده (ده است. با تصويب بند مقررات خود به رسميت شناخته ش

قانون احكام دائمي  1قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  20ب) ماده (توسعه و متعاقب آن بند 
هاي توسعه كشور، و تصريح قانونگذار بر عدم شمول قوانين و مقررات عمومي حاكم بر  برنامه

امنا، نظام مديريت  ها از مصوبات هيأت تبعيت دانشگاهرفاً صها و  هاي دولتي بر دانشگاه دستگاه
ها به منظور تحقق سند چشم انداز  ها وارد دوره جديدي شد به نحويكه امروز دانشگاه دانشگاه

هاي كلي نظام داراي اختيارات مالي، اداري، استخدامي و تشكيالتي  توسعه و سياست
امنا   ها از مصوبات هيأت تخدامي و تبعيت دانشگاهباشند. اهميت اختيارات مالي، اداري و اس مي

ها در  درماني به جهت وظايف اين دانشگاه-هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي در دانشگاه
اي  تأمين خدمات بهداشتي و درماني مردم و تحقق هدف جامعه ايراني به عنوان جامعه

از اهميت دوچندان برخوردار » برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي و تأمين اجتماعي«
  باشد. هاي كشور نمي است و از اينرو قابل مقايسه با ساير دانشگاه

هاي  هاي امنا دانشگاه هاي امنا در قوانين و وجود مصوبات متعدد هيأت تعيين اختيارات هيأت
بر و امنا  و تعيين احكام معت امنا و مصوبات هيأت علوم پزشكي، تنقيح قوانين مربوط به هيأت
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نمايد؛ تا با وجود احكامي شفاف، كامل و قابل دسترس كه حقوق و  نامعتبر را ايجاب مي
  تكاليف كنشگران حوزه سالمت اعم از مسئوالن و مردم در آن مشخص گردد.

هاي امنا و  عنوان اقدامي مؤثر در تنقيح قوانين و مقررات مربوط به هيأت مجموعه حاضر به 
مركز ملي تحقيقات «هاي علوم پزشكي، كه در امنا دانشگاه تهمچنين تنقيح مصوبات هيأ

 شوراهاي و امناء هاي هيات دبيرخانه«با همكاري كارشناسان محترم و مجرب » حقوق سالمت
تهيه شده است، گام ارزشمندي در  »درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم هاي دانشگاه

و فعاالن حوزه سالمت با قوانين و مقررات  ها و شهروندان آشنايي مديران و كاركنان دانشگاه
بويژه در امور مالي، معامالتي، درماني -هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي حاكم بر دانشگاه

   باشد. مياداري و استخدامي 
ها  جناب آقاي مهندس موهبتي معاون محترم حقوقي، مجلس و امور استاندر پايان از زحمات 
ها و مسئول دبيرخانه  نماينده محترم وزير در هيأت امناي دانشگاه گلمكانيو جناب آقاي دكتر 

و با همكاري مجموعه تحت مسئوليت ايشان اي امنا كه اين مجموعه تحت نظارت ه هيأت
  انجام شده است؛ كمال تشكر و قدرداني را دارم.

  

  بهرام عين اللهيدكتر                               
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                              



  

 

  

 

  

تار ش   پ
 سطح در فناوري و علمي اقتصادي، اول جايگاه در را آينده ايران 1404 توسعه انداز چشم سند

 اين از حكايت جهان، در توسعه فرايند مطالعه. ست كرده تصوير آسيا غربي جنوب منطقه
 اقتصادي، توسعه و تكامل بنيادي عامل موارهه عالي، آموزش هاي نظام كه دارد واقعيت

 لذا. است اجتماعي مثبت تحوالت در موثر هاي مولفه مهمترين از يكي و فرهنگي و اجتماعي
 آموزش نهاد مهمترين توسعه و عالي آموزش توسعه مستلزم كشور متوازن و جانبه همه توسعه
 كه است، دروني و بيروني عوامل معلول خود دانشگاه توسعه. است دانشگاه يعني عالي،

 به كه دارد وجود نظر اتفاق امروزه. است دانشگاه اداره مقررات تعيين عوامل اين مهمترين
 در را دانشگاه از خارج نهادهاي تاثير االمكان حتي بايد دانشگاه، رشد و توسعه پايداري منظور
  .دهند انجام را مهم اين دانشگاه داخل در نهادهايي و داد كاهش دانشگاه مقررات تنظيم

 امنا  هيأت توسعه، چهارم برنامه قانون 49 ماده) الف( بند تصويب زمان از بويژه نيز ايران در
 در دانشگاه اداره اصلي ضوابط كننده تعيين دانشگاه، يك ركن عاليترين عنوان به دانشگاه
 گيري تصميم عالي آموزش نهاد اين با مرتبط موضوعات عموم خصوص در و است كشور
 مقررات تا است شده موجب اخير هاي سال در بويژه اختيارات وسيع دامنه همين. كند مي

 افزايش و تعارضات رفع دسترسي، تسهيل منظور به كه برسد نهاد اين تصويب به متعددي
  .باشد ضروري امري مصوبات اين تنقيح ، شفافيت

 حقوق تحقيقات ملي مركز در معاونت اين همكاران تالش با كه حاضر تنقيحي مجموعه 
 علوم هاي دانشگاه شوراهاي و امناء هاي هيات دبيرخانهمحترم  كارشناسان همكاري با سالمت،
 مقررات و قوانين مهمترين بردارنده در است، شده تهيه درماني بهداشتي خدمات و پزشكي
 و خدامياست اداري، معامالتي، مالي، امور به مربوط موضوعات در ها دانشگاه با مرتبط

 موضوعات در پزشكي علوم هاي دانشگاه امناي هاي هيأت مشترك هاي نشست و نيز  تشكيالتي
  .باشد شده ميياد
  دكتر حسنعلي غفاري                  

مجلس معاون حقوقي و امور                        



  

 

  

 

  

  قد
غييرات بي ما در دنيايي بسر مي بريم كه همواره در حال تحول است. تاريخ گذشته و بويژه ت

شماري كه در قرن بيستم در زندگي ما رخ داده است، همگي شاهد اين مدعا هستند. در طول 
اند كه در توسعه ملي  هاي اجتماعي مهمي تبديل گرديده ها به سازمان اين قرن، دانشگاه
اي ايفا مي نمايند. به عبارت ديگر آنها هم در ايجاد تحوالت و هم در پاسخ  كشورها نقس عمده

به نيازهاي برخاسته از تحوالتي كه در ديگر بخش هاي جامعه رخ مي دهند نقس اساسي بازي 
ها،  استقالل  ها براي نقش آفريني بهينه و موثر دانشگاه مي كنند. يكي از مهمترين مولفه

نگ، فره هاي دانشگاهي  و ضرورت حفظ و انتقال نهادي اين سازمانها است. پيچيدگي فعاليت
ايجاد دانش جديد از طريق مطالعه و تحقيقات، توسعه ظرفيت دانشجويان براي قضاوت 
انتقادي و مستقل در محيطي آزاد و خالي از دخالت بيروني، استقالل دانشگاه به معناي اختيار 

هاي اصلي استقالل نهادي  آن براي هدايت امور خود را توجيه مي كند. مطالعات متعدد حيطه
  ا شامل:دانشگاه ر

علمي: برنامه درسي، روش ها، امتحانات، استانداردهاي علمي، تحقيقات و انتشارات،   - 
  محتواي كتاب درسي و پذيرش و پيشرفت دانشجويان 

 هاي مالي، بودجه بندي و كمك هاي مالي و پاسخگوئي، مالي : بودجه موسسه، عوامل كمك -

 هيأت علمي و غير هيأت علمي، پرسنلي: استخدام و ارتقا اعضا  -

 ها، امنا، هيأت رئيسه، دانشكده سازماندهي داخلي: شوراها، هيأت -

  اعالم مي كند.  
ها، اما در طول تاريخ هيچگاه استقالل  با وجود شناخته شدن مفهوم استقالل دانشگاه

يوه حكمراني ها همواره دو نوع ش ها به طور كامل محقق نشده است و دولت ها از دولت دانشگاه
هاي دولتي بوسيله دولت  نمودند. در شيوه كنترل دولتي، دانشگاه ها اعمال مي را بر دانشگاه

ريز  پشتيباني مالي شده و دولت بر بسياري از فرايندهاي داخلي دانشگاه نظارت دارد و برنامه
فعال  يها تقريباً تمام جنبه يدر اين مدل دولت ملاصلي آموزش عالي و دانشگاه دولت است. 

شرايط  ،يآموزش يريز دريافت لوازمات، برنامه ييعن كند؛ يرا كنترل م يآموزش عال ستميس
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و غير هيأت علمي در اختيار هيأت علمي  يو استخدام اعضاي امتحان يها روش ،يليالتحص فارغ
منظور  دولت بهدولت است. در مدل نظارت دولتي، دخالت از سوي دولت ضعيف است. 

 يآموزش عال ستميبر س يپذير تياز مسئول يسطح حداقل نيو تأم يكيآكادم تيفيك نيتضم
قرار  ريمشروح و كنترل سخت، تحت تأث يقانونگذار يو آن را با ابزارها كند ينظارت م

 يهاتيو قابل گذارد ياحترام م ي. اينگونه رفتار به استقالل مؤسسات آموزش عالدهد ينم
  . زديانگ يسسات را برممؤ ناي يميخودتنظ

شود. در اولين قانون مربوط به  در ايران دانشگاه به صورت كنوني نهادي نوين محسوب مي
ها از جمله شخصيت حقوقي  هاي استقالل دانشگاه تاسيس دانشگاه در ايران برخي از مولفه

ط مستقل، استقالل اداري و مالي و تعيين ضوابط آموزشي و برخي ضوابط استخدامي توس
» قانون اجازه تأسيس دانشگاه درطهران« 7است. ماده  نهادهاي داخلي دانشگاه بيان شده

  دارد: مقرر مي08/03/1313مصوب 
عهده رئيس است و ه باشد و نمايندگي آن ب دانشگاه داراي شخصيت حقوقي مي«

از لحاظ اداري و مالي دانشگاه مستقل و تحت مسئوليت مستقيم وزير معارف 
  ».خواهد بود

  دارد: همان قانون در خصوص تعيين ضوابط آموزشي دانشگاه مقرر مي 5ماده 
  قرار ذيل است: ه وظائف شوراي دانشگاه ب«
  دانشگاه ه تعيين شرائط ورود محصل ب -
ها تعيين شرائط گرفتن درجه و تصديق نامه  تدوين دستور تحصيالت دانشكده -

  و ديپلم 
  ها ات و پيشرفت كار دانشكدههاي الزم جهت امتحان تهيه نظامنامه -
از طرف شوراي هر  و دانشيار اظهار نظر در مورد اشخاصي كه به سمت استاد - 

  اند  دانشكده پيشنهاد شده
  پيشنهاد هر اقدامي كه موجب ترقي و اصالح كار دانشگده باشد -
  »معاونت و كمك فكري با رئيس دانشگاه. - 

اساسنامه «ها پيش از انقالب اسالمي با تصويب  تحول در خصوص استقالل دانشگاه مهمترين
امنا اين دانشگاه به عنوان ركن اول و تشكيل هيأت 03/08/1339مصوب  »دانشگاه ملي تهران

قانون تأسيس «و  05/06/1340مصوب » شيرازاساسنامه دانشگاه «دانشگاه و سپس تصويب 
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امنا دانشگاه  بيني هيأت و پيش 06/03/1343مصوب » مربوط به آنو اساسنامه  شيرازدانشگاه 
  به عنوان مقرراتگذار اصلي امور مالي، معامالتي، اداري و استخدامي دانشگاه رخ داد. 

به  شيرازدانشگاه شهيد بهشتي) و (هاي مليامنا در ساختار دانشگاهبيني هيأت پس از پيش
هاي تهران، گندي شاپور، تبريز، مشهد  مناء دانشگاها تدريج به صورت خاص قانون تشكيل هيأت

هيأت قانون « 21/12/1350و اصفهان با اختياراتي مشابه به تصويب رسيد. در نهايت در تاريخ 
  به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.» هاي امناء مؤسسات عالي علمي دولتي 

ده اصلي بود با اينحال اكثر اي بود كه دولت تعيين كنن هاي امناء به گونه اگرچه تركيب هيأت
امور دانشگاه به يك نهاد تخصصي داخلي واگذار شده كه تا حدود زيادي تحت تاثير مناسبات 

  داخلي دانشگاه بود.
منظور ه بهاي انقالب و  ها با آرمان پس از انقالب اسالمي در راستاي تطبيق وضعيت دانشگاه

دش كار كليه واحدهاي آموزش عالي و جلوگيري از توقف امور و رفع مشكالت و تسريع گر
ها و مؤسسات آموزش  هاي امناي كليه دانشگاه هيأت اليحه قانوني انحالل «به موجب پژوهشي 

مصوب شوراي »  13/12/1357عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي مصوب 
پژوهشي اعم از  ها و مؤسسات آموزش عالي و هاي امناي كليه دانشگاه هيأت كليه انقالب 

  هاي آن به يك هيأت سه نفره واگذار گرديد. و صالحيت دولتي ـ غيردولتي و خصوصي منحل
با تشكيل شوراي عالي انقالب فرهنگي و واگذاري اكثر امور مربوط به آموزش عالي به اين  

ها و مؤسسات آموزش عالي و  هاي امناي دانشگاه هيأت قانون تشكيل « 1367شورا، در سال 
امناي  هاي هيأت قانون ياد شده، صالحيت 7به تصويب اين شورا رسيد و در ماده » پژوهشي

گذاري در خصوص امور مهم دانشگاه از قبيل بودجه تفصيلي،  دانشگاه تعيين شد و مقررات
امناء قرار  امور اداري، مالي و معامالتي، استخدامي اعضاي هيأت علمي در صالحيت هيأت

  گرفت. 
امناي مجزي براي دانشگاه هاي  هيأت تشكيل موقت دو «به موجب مصوبه  1369در سال 

تشكيل » وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هاي علوم پزشكي كه به موجب قانون تشكيل وزارت بهداشت  امناي مجزا براي دانشگاه هيأت

از ادغام دانشكده هاي گروه پزشكي وزارت فرهنگ « از  1364درمان و آموزش پزشكي مصوب 
هاي وزارت بهداري و  و آموزش عالي و مجتمع ها و موسسات آموزشي و آن تعداد از بيمارستان
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به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شده بودند به تصويب » بهزيستي منتقله
  شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد. 

را مهمترين تحول قانوني » قانون برنامه چهارم توسعه« 49الف) ماده (بند شايد بتوان تصويب 
امناء در مديريت امور  و برجسته نمودن نقش هيأت ها استقالل دانشگاه در زمينه تضمين

دانشگاه دانست. اهميت اين مقرره در آن است كه پيش از تصويب اين حكم، با توجه به 
هاي دولتي توسط  ها، كليه قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هماهيت دولتي دانشگا

هاي دانشگاه، اين نهاد  ها الزم االتباع بود و همين امر با توجه به ماهيت خاص فعاليت دانشگاه
ها را  هاي امناء دانشگاه ساخت و عمالً دامنه صالحيت هيأت را با مشكالت جدي روبرو مي

ها از شمول قوانين و مقررات عمومي  الف) ياد شده، دانشگاه(بند  ساخت. با تصويب محدود مي
حاكم بر دستگاههاي دولتي استثناء و در امور مالي، معامالتي، تشكيالتي و استخدامي صرفاً 

نشگاه شدند. همين امر هاي امنا دا مصوبات هيأتها و  قوانين خاص ناظر بر دانشگاهمشمول 
ها، امكانات  اند در امور ياد شده، متناسب با ماهيت فعاليت، برنامهرا قادر ساخت تا بتوامنا  هيأت

بهينه سازي عملكرد نظام شك موجب  ها، امور دانشگاه را تنظيم نمايند كه بي و ساير مولفه
  خواهد شد. آموزشي و تحقيقاتي كشور

قانون « 1تصويب ماده  و » قانون برنامه پنجم توسعه« 20ب) ماده (متعاقباً با تصويب بند 
و دائمي شدن حكم عدم شمول قوانين و مقررات عمومي » احكام دائمي برنامه توسعه كشور

ها و صرفاً تبعيت از مصوبات هيأت امنا، اختيارات هيات  هاي دولتي بر دانشگاه حاكم بر دستگاه
» قانون برنامه پنجساله ششم توسعه« 122الف) ماده (امنا استقرار و با توجه به مفاد بند 

  كه مقرر مي دارد: 14/12/1395مصوب 
و اصالحات و  1380/ 11/ 27 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب -  122ماده «

هاي توسعه كشور مصوب  الحاقات بعدي آن تنفيذ و قانون احكام دائمي برنامه
و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  1395/ 10/11

) قانون محاسبات عمومي كشور 66 (و ماده  1393/ 12/ 4) مصوب  2 ( دولت
با اصالحات و الحاقات بعدي به عنوان بخشي از اين قانون در  1/6/1366وب مص

  طول اجراي قانون برنامه حاكم بوده و با لحاظ موارد زير اعمال مي گردد :
ائمي برنامه هاي توسعه ) قانون احكام د 1 (بر احكام اين قانون ، حكم ماده  -الف 

  ».حاكم است 1395كشور مصوب سال 



  

  9  مقدمه   

اي يافته است. با  جايگاه و نقش هيأت امنا و مصوبات آن در مديريت امور دانشگاه اهميت ويژه
ها همچنان مشمول قوانين عمومي كشور از جمله قانون  اينحال بايد متذكر شد كه دانشگاه

  ند.اساسي، قانون تجارت، ثبت و مانند آن هست

درماني دو  -هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي هاي امناء در دانشگاه اهميت مصوبات هيأت
ها و  ها در دانشگاه اي بهداشت و درمان استان هاي منطقه ادغام سازمانچندان است؛ زيرا با 

عالوه بر امر آموزش، امور بهداشت و درمان  1372در سال  هاي علوم پزشكي كشور دانشكده
هاي امناء مستقيماً بر  ها قرار گرفت. از اينرو مصوبات هيأت دان نيز بر عهده دانشگاهشهرون

چگونگي ارائه خدمات بهداشتي و درماني و تنظيم بازار خدمات سالمت و در نتيجه سالمت 
  جسمي و رواني شهروندان و احساس عدالت اجتماعي در اين حوزه موثر است.

امناي  هيأت 1390سال  در، »قانون برنامه پنجم توسعه« 20ب) ماده (تصويب بند  از زمان
معامالتي،  -هاي جديد مالي  نامه درماني، آئين -هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه

ها  نامه هاي اين آئين استخدامي اعضاي هيأت علمي و كاركنان غير هيأت علمي و دستورالعمل
نمودند. همچنين در موضوع بسياري از احكام را تصويب و به كرات اين مصوبات را اصالح 

ها احكام دائمي مرتبطي به تصويب هيأت امنا  ها و دستورالعمل نامه مطروحه در آن آئين
نامه جايابي و اعمال  ها رسيده است كه بدون اينكه بتوان آنها را در متن احكام آئين دانشگاه

اينرو تنقيح مصوبات هيأت امناء، تعيين نمود، بايد آن احكام را نيز مالحظه و اجرا كرد. از 
اي به منظور در دسترس قرار دادن احكام  احكام و مصوبات منسوخه و معتبر و تدوين مجموعه

  نمود.  معتبر، امري الزم و ضروري مي
 - معامالتي و اداري -ماليمجموعه تنقيحي قوانين، مقررات «مجموعه حاضر با عنوان 

در راستاي شفاف سازي » درماني-زشكي و خدمات بهداشتيهاي علوم پ دانشگاهاستخدامي 
امناي  يها هيأت مصوباتقوانين و مقررات ناظر بر امور ياد شده و و دسترسي پذيري 

درماني كه به تائيد مقام عالي  –ي و خدمات بهداشتي علوم پزشك هاي  و دانشكد ها دانشگاه
امناء و  يها اتيههمكاري دبيرخانه  با "مركز ملي تحقيقات حقوق سالمت"وزارت رسيده، در 

 چهاراين مجموعه در  ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه شده است.شوراها
و مصوبات قوانين  ،مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي هاي كلي نظام، سياست فصل شامل،

مصوبات در فصل  شامل احكام معتبر است. صرفاًها تهيه شده است و  هاي امناي دانشگاه هيأت
امنا تنها احكام  با توجه به سنخ شناسي احكام مصوب هيات، ها هاي امناي دانشگاه هيأت
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كه اين  اند. البته بايد توجه داشت موقت ندارند گردآوري و تنقيح شدهالشمولي كه جنبه  عام
مجرا هاي علوم پزشكي  كتاب تنها در بردارنده احكامي است كه در قريب به اتفاق دانشگاه

مصوباتي متمايز از اكثر كه پژوهشي  -ها و موسسات آموزشي دانشگاه است و شامل مقررات
 احكامتوان در متن  امنا كه نمي احكام دائمي مصوب هيأت. همچنين شود ، نميها دارند دانشگاه

امه ن ترين ماده آن آئين امنا اعمال نمود، ذيل مرتبط مصوب هيأت يها ها و دستورالعمل نامه آئين
  يا دستورالعمل آورده شده است. 

در ابتداي كتاب نيز به منظور تسهيل و  تسريع دسترسي به احكام قانوني و مصوبات شوراي 
هاي علوم پزشكي، فهرست موضوعي احكام در چهار  امنا دانشگاه تو هيأعالي انقالب فرهنگي 

  شده است.  هيهتجدول امور اداري، امور استخدامي، امور مالي و امور معامالتي 
اب ذكر ها و كليه نهادهايي كه در اين كت ها، سازمان همچنين عناوين به روز شده وزارتخانه

  است. آورده شده» ها دستگاه جدول عناوين«اند در پيوست  شده
 استخدامي – اداري و معامالتي -مالي مقررات و قوانين تنقيحي مجموعه«است اميد 

گيران و فعاالن  نيازهاي تصميم »كشور درماني -  بهداشتي اتخدم و پزشكي علوم هاي دانشگاه
و مستخدمين و كاركنان  كنندگان خدمات دهندگان خدمات، دريافت حوزه سالمت اعم از ارائه

كه در تهيه اين  تمام كساني زحماتدر پايان از  را برطرف نمايد. هاي علوم پزشكي دانشگاه
 .كنم ميتشكر  ،داشتند را همكاريكمال مجموعه 

  

  محسن نجفي خواه                          
  مركز ملي تحقيقات حقوق سالمتسرپرست         
            


