
 امناء هیأت تاریخچه

 . است کشور توسعه و علم تولید جهت دانشگاه امور تدبیر در جمعی خرد نماد امناء تأهی

 اما شد. طرح دانشگاه اول ركن عنوان به 1339 مصوب سابق( )ملي بهشتي شهید دانشگاه اساسنامه در ايران در بار اولین براي ، امناء هیأت

 از: بودند عبارت شدند امناء هیأت داراي ترتیب به كه هايي دانشگاه

 1342 سال ماه آذر در كه دانشگاه اين سیسأت قانون براساس شد. امناء هیأت داراي كه بود دانشگاهي اولین سابق( )پهلوي شیراز دانشگاه .1

 آن نظر زير نیز دانشگاه استخدامي و اداري ،مالي ،آموزشي ،فني ،علمي امور كلیه و بود دانشگاه قانوني نماينده امناء هیأت ،رسید تصويب به

 مدير برنامه، سازمان عامل مدير فارس، استاندار دانشگاه، رئیس فرهنگ، وزير دربار، وزير از: بودند عبارت امناء هیأت اعضاي شد.مي اداره

 پیشنهاد با كه كشور صنايع ارباب و اقتصادي و رهنگيف صالح ذي هايشخصیت از نفر 15 تا 9 بین ايعده و ايران نفت ملي شركت عامل

 فرهنگ وزير با وي غیاب در و دربار وزير با امناء هیأت رياست اند.شدهمي انتخاب ماه 6 مدت براي شاه تصويب و فرهنگ و دربار وزارتین

 است. بوده

 و آموزش هنر، و فرهنگ دربار، وزراي از: بودند عبارت امناء هیأت اعضاي رسید. تصويب به 18/10/1344 در كه شريف صنعتي دانشگاه .2

 ديگر نفر 25 و تولیت نیابت اقتصاد، پرورش،

 قانون موجب به تهران دانشگاه امناء هیأت اعضاي رسید. مجلسین تصويب به آن امناي تأهی قانون 1346 ماه تیر در كه تهران دانشگاه .3

 تهران، دانشگاه رئیس ايران، نفت ملي شركت عامل مدير دارايي، وزير پرورش، و آموزش وزير دربار، وزير وزير، نخست بودند: عبارت مذكور

 با كشور اقتصادي و دانشگاهي و فرهنگي هايشخصیت از نفر 7 كشور، استخدامي و اداري امور سازمان كل دبیر برنامه، سازمان عامل مدير

 بود. وزير نخست با امناء هیأت رياست دولت تأهی تصويب و پرورش و آموزش وزير پیشنهاد

 موسسات و هادانشكده و هادانشگاه ساير در قانون اين مقررات اقتضاي صورت در كه شد داده اجازه دولت به مذكور قانون موجب به    

 هايكمیسیون تصويب به بايستيمي قسمت اين موضوع امناء هیأت انتخاب نحوه بگذارد. اجراء موقع به نیز كشور تحقیقاتي و عالي تعلیماتي

 برسد. مجلسین پرورش و آموزش

 بودند. امناء هیأت عضو نیز مربوط انجمن رئیس و استاندار پايتخت، از خارج عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه در   

 رياست خود سمت اقتضاي به نیز دولتي مسئول يا وزير دولتي موسسات و هاوزارتخانه ساير به وابسته پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات در

 داشتند. را تأهی عضويت يا

 داشتند. شركت جلسات در يأر حق بدون پژوهشي و عالي آموزشي سساتؤم و ها دانشگاه سايؤر   



 هیأت اعضاي رسید. تصويب به آن امناي تأهی داخلي نامهآيین و گرديد تشكیل 15/11/1346 تاريخ در آن جلسه اولین مشهد، دانشگاه .4 

 سازمان دبیركل خراسان، استاندار مسكن، و آباداني وزير پرورش، و آموزش وزير عالي، آموزش و علوم وزير دربار، وزير از: بودند عبارتند امناء

 شركت عامل مدير مقام قائم برنامه، سازمان عامل مدير مقام قائم فرهنگي، بنیاد عامل مدير دارائي، وزير مقام قائم استخدامي، و اداري امور

 رئیس دندانپزشكي، دانشكده معاون ناسیونال، ايران صنعتي كارخانجات عامل مدير تهران، دانشگاه پزشكي دانشكده اساتید از يكي نفت،

 مشهد دانشگاه

 موظف ها دانشگاه ،قانون اين براساس و رسید وقت مجالس تصويب به دولتي -علمي عالي سساتؤم امناي هاي أتهی قانون ،1350 سال در    

 آموزش سساتؤم و ها دانشگاه همه میان بیشتر يكپارچگي و هماهنگي ايجاد قانون اين از هدف دهند. تشكیل مستقلي امناي تأهی كه شدند

 بود. عالي

 طبق بر رسید. تصويب به وقت مجالس در دولتي -علمي عالي سساتؤم امناي هاي تأهی قانون مواد از ايپاره اصالح قانون ،1353 سال در   

 پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و دولتي غیر و دولتي هاي دانشگاه از يك هر براي كه شد مكلف عالي آموزش و علوم وزارت قانون اين

 دهد. تشكیل مربوطه مقررات طبق و يكسان وظايف و تركیب با امنايي تأهی دولتي,

 دولتي از اعم پژوهشي و عالي آموزش سساتؤم و ها دانشگاه امناي هاي تأهی انحالل قانوني اليحه استناد به اسالمي انقالب پیروزي از بعد    

 و وظايف و منحل عالي آموزش سساتؤم و هادانشگاه كلیه امناي هاي تأهی اختیارات و وظايف 13/12/1357مصوب خصوصي و غیردولتي و

 شد. واگذار ءامنا هاي تأهی جانشین نفري  3 تأهی به قانون همین طبق اليع آموزش موسسات و ها دانشگاه امناي هاي تأهی اختیارات

 سرانجام .باشد داشته ها دستگاه ساير از متفاوت هاي ويژگي با مقرراتي و قوانین بايد جامعه متفكر مغز عنوان به ها دانشگاه امور اداره    

 زيادي حد تا و نمود تصويب را امناء تأهی تشكیل قانون 23/12/67و 90/12/67 مورخ 183 و 181 جلسات در فرهنگي انقالب عالي شوراي

 . شد داده عالي آموزش سساتؤم و ها دانشگاه به اي ويژه اختیارات

 


