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كليات آييننامه تأسيس مؤسسات آموزشعالي غيردولتي-
غيرانتفاعي مصوب جلسه  10مورخ  41/7/33شورايعالي
انقالب فرهنگي ،با اصالحات و الحاقات بعدي
فصل اول -اهداف
ماده  -0به منظور بسيج کليه امکانات مملکت در امر گسترر

آمتوش عتاي

کشور ،مؤسسات آموش عاي غيرانرفاع با اهداف شير تأسيس م شوند:
ايف) ارتقاي سطح دانش و فرهنگ جامعه؛
ب) تأمين نيروي انسان مرخصص مورد نياش کشور؛
ج) گسرر آموش عاي در کشور بهنحوي که برواند پاسخگوي عطش جامعه
براي کسب علم باشد؛
د) کمتتب بتته بستيج و استترفادا اش همتته مدرستتات و استترادات جامعتته در امتتر
آموش عاي ؛
ا) ايجاد شمينه مناسب براي فعاييت همهجانبه مردم در امر گسرر و اعرالي
دانش و پژوهش کشور.

فصل دوم -شرايط كلي تأسيس
ماده  -3تشکيل يب هيأت مؤسس با ترکيب شير:
ايف) يب نفر روحان با تأييد شورايعاي انقالب فرهنگ ؛
 -1اصالحيه مصوب جلسه  264مورخ  97/4/42شورايعاي انقالب فرهنگ

1
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ب) حداقل سه نفر اش اعضاي هيأت علم دانشتگااهتا و مؤسستات آموششت و
پژوهش در مرتبه اسرادياري و يا باالتر با پنج سال سابقه کار آموشش و پژوهش
در دانشگااها و مؤسسات آموش عاي و تحقيقات و داراي صالحيتهاي عمتوم
1
مندرج در مادا 2؛
تبصره -نمايندا هيأت مؤسس براي پ گيري امور تأسيس مؤسسه ايزاماً بايد
4

يک اش افراد بند «ب» باشد.
ج) سه نفر عضو ديگر داراي شرايط مندرج در مادا 2؛

3

تبصره  -0هيأت مؤسس حداقل هفت عضو و حداکثر نه عضو خواهد داشت.

2

تبصره  -3همه اعضاي هيأت مؤسس بايتد  32ستال ستن يتا بيشترر داشتره
باشند.

5

تبصره  -3همه اعضاي مرد بايد مرأهل باشند (در مورد بتانوات شتر تأهتل
مالک نيست.

6

تبصره  -1چنانچه تعداد اعضاي هيأت مؤسس به هر دييل (فوت ،اسرعفا و يا
اش دست دادت شرايط عضويت به تشخيص اکثريت اعضاي هيأت مؤستس و  )...اش
حد نصاب کمرر شود ،به تعداد مورد نياش افراد واجد شرايط ديگري کته بته تأييتد
اعضاي هيأت مؤسس برسند انرخاب و به شوراي گسترر آمتوش عتاي معرفت
م شوند پس اش احراش صالحيت آنات و تأييد نهتاي شتورايعتاي بتراي عضتويت
9
پذيرفره م شوند.
 -1همات
 -4ايحاقيه جلسه  264مورخ  97/4/42شورايعاي انقالب فرهنگ
 -3اصالحيه مصوب جلسه  264مورخ  97/4/42شورايعاي انقالب فرهنگ
 -2همات
 -5ايحاقيه مصوب جلسه  389مورخ 95/7/6
 -6همات
 -9اصالحيه مصوب جلسه  389مورخ  95/7/6شورايعاي انقالب فرهنگ
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د) دارا بودت بنيه ماي کاف اعضاي هيأت مؤسس به تأييد شوراي گسرر ؛
ا) اعضاي هيأت مؤسس نبايد در بيش اش يب مؤسسه عضويت داشره باشند.

1

4

تبصره -اعضاي هيأتهاي مؤسس که اساسنامه آنها تا اين تاريخ بتهتصتويب
شورايعاي رسيدا مشمول اين مصوبه نم شوند و م توانند حداکثر در دو هيأت
3
مؤسس عضو باشند.
ماده  -3وظايف هيأت مؤسس بهشرح شير است:
 -1تدوين اساسنامه؛
 -4کسب امريتاش و مجوشهتاي الشم اش وشارت فرهنتگ و آمتوش عتاي و ستاير
مراجع ذيصالح؛
 -3فراهم کردت مقدمات و امکانات الشم براي آغاش کار؛
 -2تعيين آت عدا اش اعضاي هيأت امنا که بايد اش طرف هيأت (مؤسس) تعيين
شوند و عزل هر يب اش آنها؛
تبصره -عزل اعضاي هيأت امنا که تعيين آنها بهعهدا هيأت مؤسس است بتا
الاقل دو سوم آراي کل اعضاي هيأت مؤسس ميسر است.
 -5نظارت بر فعاييتهاي فرهنگ  ،آموشش و سياس در جهت تحقق اهتداف
که مؤسسه آموشش به منظور آت تأسيس شدا است؛
 -6تصويب پيشنهادهاي هيأت امنا در مورد توسعه مؤسسه و فعاييتهاي آت.
ماده  -1شرايط عموم اعضاي هيأت مؤسس بهشرح شير است:
ايف) مسلمات ،عامل به احکام اسالم و واجد حسن شهرت و مرخلق به اخالق
اسالم ؛
ب) ايرزام به واليت فقيه و قانوت اساس جمهوري اسالم ايرات و سياست نته

 -1ايحاقيه مصوب جلسه  389مورخ 95/7/6
 -4ايحاقيه مصوب جلسه  222مورخ  96/6/11شورايعاي انقالب فرهنگ
 -3همات
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شرق و نه غرب ؛
ج) عدم وابسرگ به رژيم گذشره و عدم سابقه وابسرگ به گرواهاي محارب و
مخايف جمهوري اسالم ؛
تبصره -تشخيص و احراش شرايط فوق بهعهدا شورايعتاي انقتالب فرهنگت
1

است.
د) احراش توات اجراي و مديريت دانشگااها و مؤسسات آموش عاي .

4

ماده  -5هر مؤسسه آموش عاي غيردوير  -غيرانرفاع پس اش کستب مجتوش
تأسيس داراي يب هيأت امنا با ترکيب شير خواهد بتود کته بتراي متدت  2ستال
انرخاب م گردند .انرخاب مجدد اعضا بالمانع است.
3
ايف) يب نفر روحان ؛
ب) حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر اش اعضاي هيأت علم دانشگااهتا داراي
2و5
شرايط بند «ب» مادا  4و مادا 2؛
تبصره -حذف شد.

6

ج) سه نفر اش اعضاي هيأت مؤسس؛
د) نمايندا وشارت فرهنگ و آموش عاي ؛
ا) اسراندار؛
تبصره -هرگاا اسراندار در بيش اش سه هيأت امنا اش مؤسستات متذکور عضتو
باشد ،مشاور يا معاوت او م تواند به جاي او شرکت نمايد مشرو بتر ايتنکته بته
 -1طبق بند  7جزء (ب) مادا  4قانوت اهداف ،وظتايف و تشتکيالت وشارت علتوم ،تحقيقتات و فنتاوري
(مصوب  )83/5/18احراش صالحيت اعضاي هيات امنا به عهدا وشارت علوم است.
 -4ايحاقيه مصوب جلسه  294مورخ 97/12/13
 -3اصالحيه مصوب جلسه  264مورخ  97/4/42شورايعاي انقالب فرهنگ
 -2همات
 -5طبق بند  7جزء (ب) مادا  4قانوت اهتداف وظتايف و تشتکيالت وشارت علتوم ،تحقيقتات و فنتاوري
(مصوب  )83/5/18احراش صالحيت اعضاي هيات امنا به عهدا وشارت علوم است.
 -6جلسه  264مورخ 97/4/42
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1

مسايل دانشگاه آگاا باشد.
و) رييس مؤسسه بدوت حق رأي در جلسات هيأت امنا شرکت م کند.
تبصره -هر هيأت امنا داراي يب رييس به انرخاب اعضا خواهد بود.
ماده  -4هيأت امنا حداقل ماه يببار تشکيل جلسه مت دهتد و در صتورت
يزوم به پيشنهاد نمايندا وشير فرهنگ و آموش عاي يا رييس مؤسسه يا سه نفر اش
اعضا م تواند با تأييد رييس هيأت امنا جلسه فوقايعادا تشکيل م دهد.
ماده  -7ادارا کليه امور مؤسسه آموش عاي با رعايتت قتوانين و مقتررات بتا
رييس مؤسسه است که بنا بته پيشتنهاد هيتأت امنتا و موافقتت وشيتر فرهنتگ و
آموش عاي يا وشير بهداشت ،درمات و آموش پزشک (حسب متورد) و بتا حکتم
4
رييس هيأت امنا منصوب م شود.
تبصره  -0عزل رييس مؤسسه پس اش تصويب هيأت امنا با حکم رييس هيأت
امنا خواهد بود.
تبصره  -3رييس مؤسسه بايد داراي شترايط منتدرج در آيتيننامته متديريت
دانشگااها باشد.

3

ماده  -8اويويتهاي تأسيس (کميسيوت شمارا  4شورايعاي انقالب فرهنگ
اويويتها را منطبق با اهداف مصتوب تنظتيم و بتهتصتويب شتورايعتاي خواهتد
رساند).
ماده  -9وظايف و اخريارات هيأت امنا بهشرح شير است:
 -1پيشنهاد رييس مؤسسه؛
 -4تصويب ساشمات مؤسسه که اش طرف رييس مؤسسه پيشنهاد م شود.؛
 -3هيأت مؤسس؛
 -1ايحاق مصوب جلسه  74مورخ  65/8/13شورايعاي انقالب فرهنگ
 -4اصالح مصوب جلسه  264مورخ  97/4/42شورايعاي انقالب فرهنگ
 -3همات
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 -2تعيين خزانهدار مؤسسه و همچنتين تعيتين اشخاصت کته حتق گشتايش
حسابهاي بانک به نام مؤسسته و حتق برداشتت اش حستابهتاي آت را دارنتد ،و
تعيين حسابرس رسم براي مؤسسه؛
 -5تأييد حسابها و تراشنامه ساييانه مؤسسه بتا توجته بته گتزار حستابرس
مؤسسه و سپس تقديم گزار آت به هيأت مؤسس؛
 -6جلب کمبهاي ماي و امکانات؛
 -9تعيين نحوا ادارا واحدهاي توييدي مؤسسه؛
 -8تصويب مقررات اسرخدام و تعرفه حقوق و دسرمزد و مزايا؛
 -7پيشنهاد هر نوع تأستيس و توستعه يتا انحتالل واحتدها و مراکتز علمت و
آموشش مؤسسه به هيأت مؤسس؛
 -12تصويب آييننامه تشکيل شوراي مؤسسه؛
 -11تصويب اخذ وام؛
 -14پيشنهاد ميزات شهريه دانشجويات و آييننامه چگونگ دريافت آت جهت
تصويب به وشارت فرهنگ و آموش عاي ؛
 -13تصويب تعداد پذير دانشجويات که اش طرف ريتيس مؤسسته پيشتنهاد
م شود؛
تبصره  -0تعداد دانشجويات بايد بتهتصتويب وشارت فرهنتگ و آمتوش عتاي
برسد.
تبصره  -3ضوابط اخالق و سياس دانشجويات و استرادات و نحتوا گتزينش
آنات مانند مؤسسات دوير و توسط هيأت گزينش در ساير دانشگااها
 -12تنظيم و تصويب آييننامه داخل هيأت امنا.
تبصره -هيتأت امنتا در انجتام وظتايف ختود مقتررات و ضتوابط مملکرت و
شورايعاي انقالب فرهنگ را رعايت خواهد نمود.
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فصل سوم -نوع مؤسسات آموزشعالي غيرانتفاعي
ماده  -01مؤسسات موضوع اين آييننامه در شمات تأسيس و براي ادامه کار به
دو نوع تقسيم م شوند:
ايف) مؤسسات که بر طبق ضوابط آموش عاي رسم کشور فعاييت م کننتد
و مانند مؤسسات آموش عاي وابسره به دويت موظف بته رعايتت کليته ضتوابط و
مقررات (مربو به وشارت فرهنگ و آموش عاي ) اعم اش فضاي آموشش  ،امکانتات
تجهيزات  ،نسبت اسراد بته دانشتجو ،کيفيتت علمت استرادات ،امکانتات رفتاه ،
امکانات کمب آموشش  ،گزينش علمت و اخالقت دانشتجويات و آيتيننامتههتاي
آموشش م باشند؛
1
ب). ...
ماده  -00نحوا صدور مدارک تحصيل بهترتيب شير خواهد بود:
ايف) مؤسسات آموش عاي نتوع اول متدرک رستم کته متورد تأييتد وشارت
فرهنگ و آموش عاي م باشد صادر م کنند؛
4
ب) . ...
ماده  -03معافيت تحصيل فقط شامل دانشجويات مؤسسات آموش عاي نوع
اول (يعن مؤسسات که کليه ضوابط گسرر آموش عتاي را کته توستط وشارت
فرهنگ و آموش عاي تعيين شدا است رعايت کردا باشند) خواهد شد.
ماده  -03مؤسسات آموش عاي پس اش احتراش شترايط (موضتوع فصتل دوم و
سوم) ابردا در وشارت فرهنگ و آموش عاي و سپس اش يحاظ ماي حقوق و اداري
در ادارا ثبت شرکتها به ثبت خواهند رسيد.
ماده  -01وشارت فرهنگ و آموش عاي موظف است قبل اش اينکه با تأستيس
 -1طبق مصوبات شورايعاي انقالب فرهنگ  ،صدور مجوش براي تاسيس موسسات آموش عاي نوع دوم
مروقف شدا است.
 -4همات
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مؤسسهاي موافقت کند کليه امکانات آت را اش يحاظ ماي بررس کند و مرقاضيات
مؤسسه بايد شواهدي دال بر تواناي خود براي ادارا مؤسسه ارايه نمايند.
تبصره -آييننامه الشم براي تشخيص تواناي ماي و مادي مرقاضيات و شتواهدي
را که بايد ارايه دهند توسط وشارت فرهنگ و آموش عاي تهيه خواهد شد.
ماده  -05وشارت فرهنگ و آموش عاي موظف است آييننامهاي عموم براي
نحوا معامالت و انجام امور ماي اين مؤسسات (با مشورت بتا تعتدادي اش اعضتاي
هيأت امناي اين مؤسسات) تهيه کنتد و بتراي تصتويب بته شتورايعتاي انقتالب
فرهنگ ارايه نمايد.
ماده  -04درصورت که مؤسسه آموش عاي غيرانرفاع بترخالف اساستنامه و
ضوابط و مقررات مصوب وشارت فرهنگ و آموش عاي رفرار نمايد ،بسره به ميزات
تخلف اش اخطار تا تعطيل موقت و انحالل مؤسسه اقدام خواهد شد.
تبصره -چگونگ رسيدگ به اين تخلفتات و اعمتال تنبيهتات و مجتاشاتهتا
طبق آييننامهاي که وشارت فرهنگ و آموش عتاي تهيته و شتورايعتاي انقتالب
فرهنگ تصويب خواهد کرد ،تعيين خواهد شد.
ماده  -07برنامه آموشش و آييننامههاي مربو به امور آموشش و امرحان و
انضباط و شرايط پذير علم دانشجو و مدت دورا تحصيل و نوع دانشنامهاي
که اعطا خواهد شد ،بايد توسط رييس مؤسسه تهيه و پس اش تصويب هيتأت امنتا
براي تصويب نهاي به وشارت فرهنگ و آموش عاي ارسال گردد.
رييس جمهور و رييس شورايعاي انقالب فرهنگ  -سيد عل خامنهاي

موارد الحاقي به آييننامه
 -1تأسيس مؤسسه آمتوش عتاي غيردويرت  -غيرانرفتاع در استرات تهترات
ممنوع است مگر به تشخيص شورايعاي انقالب فرهنگ (ايحاق )67/6/49؛
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 -4شخصيتهاي حقوق که اش بودجه عموم دويت اسرفادا نم کنند ،وجهه
و هويت فرهنگ دارند و در اساسنامه آنها فعاييتهاي فرهنگ پتيشبينت شتدا
است م توانند مؤسسات آموشش و پژوهش تأسيس کنند (ايحاق )99/3/17؛
 -3در تمام موارد و مکاتبات اش جمله تابلوي مؤسسه سربرگ نامهها ،دفررچه
آشموت سراسري (کنکور) و اطالعيهها بايد بر «غيتر دويرت و غيرانرفتاع » بتودت
مؤسسه تصريح شود (ايحاق .)97/4/42

