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 تعالیسمه اب

 

 خدمات بهداشتی های علوم پزشکی و/ دانشکدههات امنای دانشگاهأداخلی هی نامهآیین

 و آموزش پزشکی، درمان وزارت بهداشتبه سسات وابسته ؤدرمانی و م

 

نیز ترسیم  مسائل مربوط به مؤسسه وحل  در پویایی اعضا و های امناتاستفاده مطلوب از ظرفیت هیأ و عهبه منظور توس

قانون تشکیل به استناد  ،یندهادر مدیریت فرا نقش مهم آن و ءامنات های هیأفعالیت دورنمای مشخص از نحوه تعامالت و

قانون  وهشی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ومؤسسات پژ مؤسسات آموزش عالی و ها ودانشگاه های امنایتهیأ

 یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک هایها/ دانشکدهدانشگاه یامنا یأته یداخل نامهیینآ، های توسعه کشوراحکام دائمی برنامه

و در هیات های امناء تهیه و تنظیم  زیربه شرح  یو مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یدرمان

 است. شدهتصویب 

 

 واژگان(  تعاریف کلید1فصل 

 اند:کار گرفته شدهنامه، در معانی خاص به شرح زیر، بهبرخی واژگان در این آیین:  1 ماده

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   :زارتو -1-1

در  یاسالم یمصوب مجلس شورا ینقوان یرسا وکشور های توسعه برنامهقانون احکام دائمی  1ماده : قانون -1-2

 امنا تیأخصوص ه

 23/12/1367 و 9/12/1367 مورخ 183و  181مصوبات جلسات : یعالی انقالب فرهنگ شورای اتوبصم -1-3

ها و های امنای دانشگاهتأدر مورد قانون تشکیل هی و سایر اصالحات و الحاقات بعدی آن عالی انقالب فرهنگی شورای

 عالی و پژوهشی. سسات آموزشؤم

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : وزیر -1-4

 :که مسئولیت های زیر را داردمرکزی است زیر نظر نماینده وزیر : ءامنات دبیرخانه مرکزی هیأ -1-5
  سسه.و پیگیری تحقق اهداف مؤ ءامناهای تراهبردی در هیأ هایو تقویت تصمیم اتخاذ -1-5-1 



 

2 

 

 

  .ءامناهای تمنظور بررسی دستورکار مشترک هیأههای تخصصی در سطح ستاد مرکزی وزارت بجلسات کمیسیونتشکیل  -1-5-2

 ها.شدن سالمت در تصمیماجتماعی -1-5-3

  .موسسههای مختلف و تاثیر آن بر عملکرد حوزه ءامناهای تارزیابی مصوبات هیأ -1-5-4

 و ستاد مرکزی وزارت. موسسهلین با مسئو ءامناهای تهماهنگی بین اعضای هیأ -1-5-5

  نسبت به عملکرد دانشگاه. ءامنات یأارزیابی نظرات اعضای ه -1-5-6

  .ءامنات سازی اعضای هیأریزی در جهت توانمندبرنامه -1-5-7

 سسه.هیأت امنای مؤارزیابی از عملکرد  -1-5-8

   .ایشانف تفویض شده از طرف و سایر وظایوزیر ها مبتنی بر نظر مصوبات با ضوابط و قابلیت اجرای آنبررسی تطبیق  -1-5-9

شورای با مجوز ایجادشده  مراکز تحقیقاتی و آموزشی و پژوهشیعالی سسات ؤ/ مها/ دانشکدههادانشگاه: مؤسسه -1-6

تشکیالت، ردیف بودجه  و اعتباری مستقل وابسته به  دارای، صالحیا سایر مراجع ذیهای علوم پزشکی گسترش دانشگاه

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 1یقی و حقوقی موضوع ماده از اعضای حق متشکل ،و در صدر نمودار سازمانی مؤسسه رکنترین عالی :ءت امناهیأ -1-7

تواند به صورت مستقل برای هر می کهو الحاقیه های بعدی  فرهنگیعالی انقالب  شورای 183و  181ات جلسات مصوب

تعیین و  مؤسسها چند یبه صورت مشترک برای دو  مصوبات مذکور  5با نظر وزیر مطابق ماده  لزوم صورت مؤسسه یا در

 تشکیل گردد. 

ت ی هیأاعضارا  آن مسئول /رئیسکه  است ءت امناهیأذیل  در نمودار سازمانی :موسسه ءامنات أدبیرخانه هی -1-8

نامه و تکالیف و امور محوله را مطابق این آیینمسئولیت هماهنگی، پیگیری  و ،سسه انتخابؤم سرئی یشنهادپ بربنا ءامنا

 عهده دارد. رب ءت امناأنامه مصوب هینظام

 .اعم از  برآوردی یا عملکردی مؤسسهول بودجه تفصیلی اجد: بودجه -1-9

حاضر را دارد و  یامنات أکه رأی و امضای اکثریت اعضای هی جلسهصورتمتن نهایی و مورد توافق در : مصوبه -1-10

 .و ابالغ نموده استیید أتآن را وزیر 

این  13براساس ماده  که است ءامناهیأت  فردی منتخب از بین اعضای حقیقی :ءامنا تهیأکننده هماهنگ -1-11

  .استهایی  مسئولیتدارای  آئین نامه
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زیر و در غیاب و ،ءامناقانون تشکیل هیأت  3ابق ماده طمرئیس جلسات  :ءامنارئیس جلسات هیأت  -1-12 

که وزیر یا نماینده وی جلساتی باشد. در ، شوراها و مجامع میءامناهای تدر هیأ االختیار وزیرایشان نماینده تام

 گردد.انتخاب و جلسه با مدیریت ایشان برگزار میحاضر رئیس جلسه از بین اعضـای  ،حضور ندارند

از اعضای منتخب حقیقی  نظران در سطح مؤسسه که حداقل دو نفرای از صاحبمجموعه :کمیسیون دائمی -1-13

و  های کارشناسینسبت به بررسی ءامنات مصوب هیأنیز در آن عضویت داشته و بر اساس دستورالعمل  ءامناهیأت 

 نمایند.میاظهار نظر  ءامناهیأت  جلساتقابل طرح در ات پیشنهادات و در موضوع تخصصی

 و که دارای تجربه و توانایی ءامناعضو حقیقی منتخب از اعضای هیأت  :برسیدر حسا ءامناناظر هیأت  -1-14

های مالی موسسه و فعالیتای بر و همگام با حسابرس طبق گزارشات دوره بودهآگاهی در امور مالی و حسابرسی مؤسسه 

 نماید.تعیین می ءامنانظارت و مسئولیت وی را هیأت نماید. حیطه حسابرس نظارت می

 ءامناتوسط هماهنگی دبیرخانه مرکزی هیأت  جلساتی که :مؤسسه و سطح وزارتدر  ءامنا أتجلسات هی -1-15

با  ،بطور مستمرجلساتی که  و ،جلسه وزارتی شوددر محل وزارتخانه یا مؤسسه با حضور وزیر یا نماینده وی برگزار می

 گردد و ریاست آن رامی برگزار فصلی یکبار( )حداقلایدورهصورت ههماهنگی مؤسسه بدون حضور وزیر یا نماینده وی ب

نامیده  مؤسسه یت امناهیأ جلسه ،عهده داردر ب( ءامنات هیأ هماهنگ کننده)ترجیحاً  ءامناهیأت  ضای منتخباز اع یکی

 لحاظ شود. وزارتی یا مؤسسهذکر  بایدجلسات دسته از  جلسه تنظیمی ایند. در متن صورتشومی

 

  ی آنهاو کمیسیون ءامنا تأهی( 2فصل 

 ءامنات أ: هیمبحث اول

 .شدد نخواه نیعیت طبق مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی سسهی مؤاعضای هیأت امنا:  2 ماده

 دارند:حق حضور دائم  ءامنات هیأ جلساتاشخاص ذیل در -الف :  3 ماده

 ( در جایگاه رئیس جلسهرداالختیار حسب مونماینده تام)یا وزیر 

 حقیقی و حقوقی( ءامنات اعضای هیأ( 

  در جایگاه دبیر جلسهرئیس مؤسسه 

 مؤسسه یت امناهیأ دبیرخانه / مسئولرئیس  
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دای تشخیص رئیس یا دبیر جلسه برای ارائه توضیحات به جلسه دعوت و پس از امورد و به افراد ذیل حسب  -ب

 کنند:، جلسه را ترک میتوضیحات

 معاونین مؤسسه 

 سسهحسابرس مؤ 

 مدیر امور مالی مؤسسه  

 سسهمدیر بودجه مؤ 

 سسهمدیر حقوقی مؤ 

 های وزارت االختیار معاونتنمایندگان تام 

 ءامنات اعضای هیأ نظران به دعوتسایر صاحب 

 عبارتند از: ءامنات اعضای صاحب رأی هیأ:  4 ماده
  االختیار ایشانتام هوزیر یا نمایند الف.

 رئیس موسسه ب. 

  ءامنات هیأحقیقی و حقوقی عضای ا .ج

سند  )ابالغی مقام معظم رهبری(، 1393های کلی سالمت سیاست در راستای ءامناوظایف و اختیارات هیأت :  5 ماده

 ،های فرادستیسیاست دیگرو  ، تکالیف قانونی آتیهای توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه1404انداز سال چشم

و ابالغی وزارت  ایمنطقه ،های ملیها و برنامهسسه بر مبنای اولویتهای پیش روی مؤو برنامه هاموریت، مأدورنما

ها و مؤسسات آموزش عالی و های امنای دانشگاهتأنون تشکیل هیقا )مراجعه بهبر پیشرفت آنهاعالی و همچنین نظارت  متبوع

 اشد.بمی  (پژوهشی

در ای شایسته است هر فصل جلسه ،وظایف قانونی در چارچوب ءامنابرای بهبود و ارتقای عملکرد هیأت  : 6 ماده

/ مسئول رئیس .برقرار شودعضو منتخب جهت ریاست جلسه( ) ءامناه ریاست یکی از اعضای هیأت بسطح مؤسسه 

 طبقجلسه هر جلسه و ثبت صورتدستور بندی جلسات و تهیه سسه ملزم به تنظیم جدول زمانأت امنای مؤدبیرخانه هی

  .تسا جهت ابالغ تصمیمات برابر ضوابط به دبیرخانه مرکزیو ارسال آن  جلسات هیأت امناتنظیم صورت روال

 کمیسیون دائمی :مبحث دوم  

، یک نفر سسهمؤ رئیس ،ءامنات هیأمنتخب مرکب از حداقل دو عضو  دائمی کمیسیونی مؤسسهدر هر  : 7 ماده

رئیس مؤسسه و  قوانین و مقررات حقوقی و اداری با مدیریتسسه و یک نفر مطلع از امور مالی از مؤ در نظرصاحب

 تشکیل ءامناهای مصوب هیأت و دستورالعمل نامهشیوه مطابق  مؤسسهت امنای هیأدبیرخانه مسئول  /رئیس دبیری

صادر  ءامنانماینده وزیر در امور هیات  امناء مؤسسه توسط یاتدر ه یبپس از تصو یسیونکم ی)احکام اعضا شودمی

 (.ی شودم



 

5 

 

 

و سایر اشخاص حقیقی و  پیشینو مدیران و مسئولین  مؤسسه امنای تأهی سابق اعضای از کارشناسی استفاده تبصره:

 است. بالمانع یأر حق بدون ایشان تجارب و مشورت بو کس کمیسیونین ا در حقوقی

داشته باشد،  یازن یشتربی به بررس ءامنا تیأدر جلسه ه شدهمطرح  یلدرباره مسا یمکه اتخاذ تصم یدر موارد:  8 ماده

پس از بررسی مباحث  یجهارجاع، و نت ربطیذ یتخصصیته به کمتحت نظارت کمیسیون دائمی موضوع  ،حسب مورد

 گزارش خواهد شد. ءامنا تیأه یجلسه بعد در کمیسیون یرتوسط دب ،نهایی در کمیسیون دائمی

 ی تخصصیهایتهکم مبحث سوم:

 عبارتند از: ءامنات هیأ تخصصیهای کمیته:  9 ماده
 بودجه و امور مالی تهکمی – 1

 مؤسسه و بودجه  امور مالی انو معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر ءامنات عضو منتخب هیأ یکمتشکل از 

 مدیریت و راهبری سازمانی کمیته – 2

فرهنگی، غذا و دارو، و  ، دانشجوییآموزش، تحقیقات، توسعه مدیریت و منابع درمان، بهداشت، و معاونین ءامناعضو هیأت  یکمتشکل از 

 یتوسعه و تحول ادار یرمد، مالی و بودجه مؤسسه امور ، مدیرانمدیر حقوقی

 سالمتامور  کمیته – 3

 مؤسسه  ی، غذا و دارودرمانبهداشت، ین و معاون ءامنات عضو هیأ یک متشکل از

 فرهنگیو ، دانشجویی آموزش، تحقیقات کمیته -4

 مؤسسه ، دانشجویی و فرهنگیآوری، تحقیقات و فنین آموزشمعاونو  ءامنات عضو هیأ یکمتشکل از 

دبیرخانه / مسئول رئیس .شرکت نماید ءامناهیأت های تخصصی د در هر یک از کمیتهتوانرئیس مؤسسه می:  10 ماده

   .الذکر حضور فعال داشته باشدفوق هایدر کلیه کمیته بایدسسه مؤ نایت امهیأ

 امنات أهی بیرخانهد (3فصل 

 /و رئیس مؤسسهیس ئعنوان مشاور ره فردی ب ،مؤسسه یت امناأای تصدی امور اجرایی دبیرخانه هیبر:  11 ماده

از در جلسه  مؤسسه یامنات أهیاعضای  اکثریت حاضرو تصویب  مؤسسهبا معرفی رئیس  ءامنات أهی دبیرخانهمسئول 

بقه خدمتی و دارای توان و سال سا 5ت علمی با داشتن حداقل کارکنان رسمی و پیمانی هیأت علمی یا غیرهیأبین 

و ابالغ  انتخابمدیریتی و مسلط به قوانین، تشکیالت و ضوابط مرتبط، با حداقل مدرک کارشناسی ارشد  قابلیتهای

 صادر می شود. مؤسسهس ئیانتصاب وی توسط ر

ت أهیدائمی های نامه فعالیت دبیرخانهبا استفاده از سازوکارهای ضوابط نظام ءامناهیأت رئیس دبیرخانه :  12 ماده

 رئیسهت أتمامی جلسات شورای معاونین یا هیدر و نیز نماید میشده اقدام ام وظایف تعییننسبت به انج ،سساتؤامنای م

و مصوبات آن  ءامنات أجهت تبیین امور مربوط به هی ،موردو نیز مجامع و شوراهای مشورتی و تخصصی حسب  مؤسسه



 

6 

 

 

ضوابط و )مراجعه به  ی حضور داردأبدون داشتن حق ر امناهای تهای هیأو ارائه نظرات کارشناسی همسو با سیاست

 .(سسهمؤ یامنا تیأه یرخانهدب یتنامه فعالنظام

های  که مسئولیت است ءامناهیأت  فردی منتخب از بین اعضای حقیقی: ءامنا تهیأ کنندههماهنگ:  13 ماده

 : زیر را داراست
)حداقل یک بار در هر فصل عالوه بر  ءامنابا هماهنگی و حضور همه اعضا هیات  موسسه ایدرون  ساالنه جلسات یجدول زمانبند میتنظ -1

 جلسات کمیسیون دائمی(.

 . در هر جلسهترجیحاً  یدستور جلسه بعد نییتع -2

  .موسسه یامنا تیأه رخانهیدب / رئیسمسئول از طریقآنها  یریگیو پ صورت جلسات مینظارت بر تنظ -3

 د،ی)اسات نفعانیذ یصدا دنیو شن یبا هدف نظارت عالبر اساس تخصص و عالقه(  )اعضا نیب موسسه تخصصی یهاحوزه میتقس -4

 . کارکنان و مردم( ان،یدانشجو

 و ارائه بازخورد به اعضا. «ءامنا تیأه یمرکز رخانهیدب»مجازی کانال  رانیاز مد یکیاعضا به  شنهاداتیاالت و پؤارسال س -5

و  یبررس یبرا ءامنا تیأه یمرکز رخانهیدب و ارجاع آن بهمطلوب  یاستیس نهیبه گز یابیجهت دست یدائم ونیسیارائه موارد خاص به کم -6

  .دیدر صورت صالحد بیتصو

ها و نقاط قابل بهبود و ارسال آن به دبیرخانه تمامی اعضا و احصای قوت و حضور فعال با هماهنگی ءامناارزیابی درونی از عملکرد هیأت  -7

 مرکزی تا آخر فروردین سال بعد. 

 . موسسه نظارت عالی بر تنظیم برنامه راهبردی و عملیاتی -8

و دستور  های اوالعادهپرداخت مزایا و فوق تأیید صالحدید،در صورت و موسسه ارزیابی عملکرد مسئول/ رئیس دبیرخانه هیأت امنای  -9

 . موسسهپرداخت رئیس 

 همکاری با دبیرخانه مرکزی هیأت امنا در موضوعاتی که متعاقباً اعالم خواهد شد.  -10

ی الزم را خواهند طور فعال با ایشان همکارگفت، بهبدیهی است رئیس موسسه و مسئول/ رئیس دبیرخانه موسسه در تمامی وظایف پیش

 داشت.

 
در بدو را مرتبط های دستورالعمل و ها بخشنامه، موظف است کلیه قوانین سسهی مؤت امناأدبیرخانه هی:  14 ماده

 قرار دهد. ءعضو هیات امنادر اختیار  خدمتعضویت و حسب نیاز در طول 

 

 و اتخاذ تصمیم ، رسیدگیشیوه تشکیل جلسات (4فصل

در جلسات مؤسسه  سایرسالی دوبار و  ءامنامرکزی هیأت دبیرخانه  دعوت بهء هیأت امنا وزارتیجلسات :  15 ماده

و به هر تعداد در طول سال  ءامناسسه یا پیشنهاد حداقل سه نفر از اعضای هیأت رد ضروری و بنا به تقاضای رئیس مؤموا
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عضو یا  ءامنات مرکزی هیأ هدبیرخانبا هماهنگی ای یا فصلی حسب مورد صورت جلسات دورههبندی بیا طبق زمان

 .شود میتشکیل هماهنگ کننده هیات امنا 

ت امنای هیأ هو دبیرخانالزامی نبوده  موسسه،ت خانه و یا دبیرخانه مرکزی در جلسالین وزارتحضور مسئو تبصره :

 سسه خواهد بود.به هماهنگی و تشکیل آن در سطح مؤ مؤسسه موظف

 وجه به پیشنهادات واصله از ناحیهبا تحسب مورد ، ءامناهیأت  سسهوزارتی و مؤجلسات تشکیل دستور :  16 ماده

 ندر کمیسیوپس از طرح  وتعیین  ءامنانفر از اعضای هیأت  3یا حداقل  سسهرئیس مؤ، ءامنا هایتدبیرخانه مرکزی هیأ

 .میشوددر جلسه مطرح  دائمی

نظریه  اخذ همراه با هفته پیش از تشکیل سهحداقل را وزارتی موظف است دستور جلسات  ءامنادبیر هیأت :  17 ماده

از حیث عدم مغایرت با قوانین و مقررات  و طی روند سامانه ارائه پیشنهادات وزارتیتخصصی های کارشناسی کمیسیون

 برساند. ت امناءیرخانه مرکزی هیأدببه تأیید  هانامهیا آیین باال دستی

صادر و حداقل دو هفته  ءامنات أبه وسیله دبیر هی سسهمؤ وزارتی یااعم از نامه کتبی تشکیل جلسات دعوت:  18 ماده

که امکان رعایت مهلت مذکور  سسهمؤ جلسات ردخواهد شد. در موارسال  مجازی( ترجیحا)لسه قبل از تاریخ انعقاد ج

 48نباشد در اسرع وقت از هر طریق ارتباطی ممکن و در دسترس اقدام خواهد شد ولی فاصله این مدت نباید کمتر از 

 ساعت باشد.

و  ءامنات أاعضای هیکلیه مدارک برای اسناد و و ها ، پیشنهادگزارشهادستور جلسه و  منضم به نامهدعوت:  19 ماده

 3شایسته است مسئول دبیرخانه برای افراد مشمول بند الف ماده  .میگرددسایر مدعوین ارسال رای حسب تشخیص دبیر ب

مجازی  ایهرسان پیامو  ها سامانههای جدید ارتباطی همانند نرم افزاری یا روش بستر هاینامه با استفاده از این آئین

 برقرار نماید. را ( ارتباطات الزم داخلی ترجیحا)

یابد رسمیت می)حقیقی و حقوقی( ءامناأت هی یاعضا کل دو سوم از حداقل با حضور ءامنات أهی جلسات:  20 ماده

رأی درصورت تساوی آراء،  معتبر است. یک( وهعالب)نصف در جلسه  اکثریت اعضای حاضری رأو تصمیمات آن با 

بوده  یهم رأهیأت امناء با آن طرفی که رئیس جلسه معیار تصویب خواهد بود. به بیان دیگر  ءامناه هیأت سجل سرئی

 شود.است مصوب تلقی می

حاضر و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه  شرکت نمایندباید شخصاً در جلسات  ءامنااعضای هیأت :  21 ماده

 دهد.اطالع  سسهی مؤدبیرخانه هیأت امنا رئیس تر بهپیش را مراتب ، بایدشود

و طبق ت سااستعفاء  منزله به ، ءامنادر طول عضویت در هیأت  سه جلسهدر عدم حضور هر یک از اعضا :  22 ماده

 .میگرددمقررات در خصوص انتخاب جانشین اقدام 
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 سسهدبیرخانه مؤتوسط از پیش که  ت در فرمی، با شیوه بارش افکار، عملکرد هیأجلسه سال ر آخریند:  23 ماده

 سالدر  ءامناه هیأت ساولین جلو در شود  تسفهر ،( و انتظاراتهاضعفقابل بهبود )و  قوت نقاط اظبا لح طراحی شده،

  .گرددارائه  یزی توسط یکی از اعضاربرنامه جهت یادآوری و  ،جدید

نامه مرور و ، مواد آیینین نامه ، حداقل در یک جلسه از سالآی این ترجهت اجرایی شدن هر چه مطلوب:  24 ماده

 شود.  یادآوری

شجویان، کارکنان دان ،علمیهیأت نفعان )تعامل با ذی نظارت عالی و با هدف ،موسسه تخصصیای هحوزه:  25 ماده

در طول عضو منتخب  تقسیم و ءامنابین اعضای هیأت  ،، بر اساس عالقه و تخصصءامنادر اولین جلسه  هیأت و مردم( 

حسب  اعضا رسی مسایل و نیازها برگزار نماید ونفعان برای برای و حسب نیاز جلساتی را با ذیصورت دورههبسال 

  ارائه نمایند.خرین جلسه هر سال در آخود را  گزارش عملکردمورد 

با مشارکت  هیات امنای موسسه)که توسط مسئول دبیرخانه در فرمی ءامناتوسط عضو هیات  ارائه شده گزارش چکیده تبصره:

گیرد. قرار میبایگانی مکتوب و در اختیار مسئول دبیرخانه جهت پیگیری، اقدام مقتضی و طراحی می شود(  عضو مربوطه

این گزارش  اختصاص یابد.مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان  شایسته است بخشی از گزارش به عملکرد معاونین،

)حق مدیریت، ءامنامزایای خاص مصوب هیات  پرداخت هایسقف یا استمرار  می تواند مبنا و مالکی برای تشویق

 و حتی جابجایی معاونین و مدیران باشد.  تنبیه، آگاه سازی، کارانه ثابت و غیره(
 

 تنظیم و ابالغ مصوبات( 5فصل 

اکثریت اعضای  موافقتبا  ءامنات أل خالصه مذاکرات و متن مصوبات هیکه شام ی چاپیهاصورتجلسه:  26 ماده

 ایتههیأبیرخانه دو سامانه جامع  ءامنات أدبیرخانه مرکزی هیاز سوی  تعیین شده در چارچوب تسا حاضر صاحب رای

زمان در جلسه با استفاده از سامانه یا در شرایط خاص خارج ت امنای مؤسسه همأدبیرخانه هیمسئول  /توسط رئیس، ءامنا

تمام و سپس  میشودده ت امنای مؤسسه رسانأهی ضایاز سامانه ظرف مدت یک هفته تهیه و تنظیم و به امضای اع

دبیرخانه مرکزی مؤسسه به ممهور به مهر  به امضای دبیر هیأت و صفحات آن به همراه ضمائم و مستندات پیوستی

هرگونه حاشیه نویسی و درج نظر فردی در متن صورتجلسه . گردد میسیر مراحل تأیید وزیر ارسال  برای ءامنا تهایهیأ

 . استصورتجلسه از درجه اعتبار ساقط  ممنوع و در غیر اینصورت یا ذیل امضای اعضای دارای حق رای

-می رخانه مرکزیممهور به مهر وزارتی و دبیید و ابالغ مصوبات که پس از تأیاست  فمکلمؤسسه رئیس :  27 ماده

 ترجیحانیز خود  ت امنایهیأبه اعضای ربط برای اجرا، عالوه بر ارسال به مبادی ذیابالغ شده را مصوبات  تصویر، باشد

جهت اطالع  مجازی یا هر روش نوین دیگر ایرسانه پیامیا  ای سامانه بستر هایالکترونیک با استفاده از ه صورت ب

 .ارسال نماید
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 ( بودجه و امور مالی6فصل 

 مؤسسه سالیانه تفصیلی بودجه تصویب فصل در که است یمستقل اعتبار دارای مؤسسه امنای تأهی دبیرخانه:  28 ماده

نامه این آیینهای موضوع با هزینه متناسب آن نیاز مورد اعتبارات و وظایف دبیرخانه فعالیتها حجم و حیطه براساس

 گردد.می درج تفصیلی بودجه جداول درطی ردیفی خاص  و برآورد

های شامل هزینه راستای وظایف این دبیرخانهدر  هزینه کردجهت  ءامنات هیأدبیرخانه دائمی بودجه :  29 ماده

الجلسه اعضای حق ،بمترتهای هزینهسایر  از جمله بلیط ایاب و ذهاب، اقامت و موسسهت امنای برگزاری جلسات هیأ

 یستمب یکهر ساعت تا سقف  یبه ازاو در سال حداکثر یکصد ساعت )های تخصصی آنو کمیسیون ، کمیسیون دائمیءامنات هیأ

الزحمه حسابرس منتخب حق ،(هسسؤم یسرئ ییدأسسه و تؤم یامنا تیأه یرخانهدب /مسئولیسرئپیشنهاد به  موسسه یسرئ یریتحق مد

 خواهد بود.  سایر هزینه های تکلیفی از طرف هیات امناءنیز و  هیات امنا

 طبق وزارتت امنای ابالغی دبیرخانه مرکزی هیأ نامه شیوهمطابق  با اوو عقد قرارداد  حسابرس انتخاب:  30 ماده

باشد و این قرارداد می تصویب هیات امناءو ریزی وزارت چارچوب کارشناسی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه

هرگونه باشد. معتبر می ،عنوان ناظر بر حسابرس هب ءامنارئیس مؤسسه و یک نفر از اعضای منتخب هیأت با امضای 

 است. سسهناظر مذکور و دستور رئیس مؤیید عضو طبق قرارداد منعقده و منوط به تأ ،حسابرسیسسه پرداخت به مؤ

و با تصویب  میگیرددبیرخانه صورت  / مسئولتوسط رئیس السهر های دبیرخانه هیأت امنا برآورد هزینه:  31 ماده

 یابد.میدرصد بودجه آن، تخصیص  100 ،هیأت امنا

 پیشنهاد به ،را دارد خودخاص سازوکار که  30به استثنای بند  ،موضوع این فصل اعتبارات کردهزینه دستور:  32 ماده

 خواهد بود. سسهرئیس مؤتائید  با و بودهت امناء تکالیف هیأ حسبیا ت امنا هیأ دبیرخانه / مسئولرئیس
 

 .رسیدتصویب  به 1399دور اول هیات امنا در سال  جلسه درتنظیم و تبصره  3و ماده  32 فصل، 6 رد نامه آییناین 


