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غيرانتفاعي ...  -عالي غيردولتي اساسنامه مؤسسه آموزش

 71/2/7111مورخ  107مصوب جلسه 

 عالي شوراي گسترش آموزش

 مقدمه

نتموهتسيويممسيتوت کليوت ييوي »تحقو هدوفهممنوف ر  منظور به

عوتليهنقو  شور ه 32/7/4231مصور «غيرهنتفوتعي-عتليغير ولتييمرزش

هلحتقت بعف ينودمچنوي وورهبكکلويصوفو م ورزفردنگيوهص حت و

مور  613غيرهنتفتعيمصر جلتوه-غير ولتيعتليتسييممسيتت يمرزش

-عوتليغير ولتويعوتليهنقو  فردنگويؤمسيتوهيمورزش ه شر24/3/4232

غيرهنتفووتعي...برهيووتوم وورزشوومت .............وموور  .........شوور ه  تووترش

وطبو قوتنرنهدوفهمؤوفوتي وفنوتو  عتليوزه  علرمؤتحقيقوت ويمرزش

(ؤمفوت هيوو 43/6/4232)مصور فنووتو  تشويي  وزه  علورمؤتحقيقوت و

شور .  هيو هيتينتمهؤقرهني ؤوورهبكومقور ه مربورأتسيويموه ه .موي

غيرهنتفوتعي.................بوههصتصوت -عوتليغير ولتويهيتينتمهمسيتوهيمورزش

شر .نتميف.مي"وزه  "بههصتصت فنتو  ووزه  علرمؤتحقيقت و"مسيته"

 اهداف -7ماده 

و هنشجتمعه؛کمکبهه تقت يطحفردنگ-4

مشت کت  تربيتنيرو هنتتنيمتخصصمر  نيتزکشر ؛-3

جتنبوهمور م  هموريتز منتيببره مشت کتدموهدميت    زمينه-2

 تترشوهعت  يمرزشوپژودش  کشر ؛

کمکبهبتالبر نفرفيت هنش رييهيتتن..........؛-1
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عتلي؛ مرجر هيتتن  تريعهيمرزشدتقتبليتهيتفت .هزهميتنت و-6

دت جذ و ويينش هنشو ر بورمي  شويردت فرهدميتصت زمينه-3

محلييرنتيتشيردت ني يک.

 وظايف و اختيارات -2ماده 

دت يمرزشويؤپژودشويوفرهدميو  نهميتنت الزمومتنتيببتفعتليت-4

هي مي؛فردنگيمرتبك  چت چر مبتنيه زشيهنق  

عووتليپووذيرش هنشوو رپوومهزهصووذم وورزهزشوور ه  تووترشيموورزش-3

؛"وزه  "

منظور  توترشوهعوت  يمورزشودميت  بتمرهکيعلمويکشور بوه-2

پژودش  کشر .

محلفعتليتمسيته  شيريتتن........هيت.-1ماده 

شر .نشتنيمسيتهتريكديس مسيمتعيي وهع ممي-تبصره

غيرهنتفتعيهيتکوهپومهز-مسيتهيکوهحفيمرزشيغير ولتي-1ماده 

عوتليوزه  علورمؤتحقيقوت وتصريبهيتينتمهتريكشر ه  تترشيمرزش

وثبته ه .ثبتهينت )وهحوفثبوتمسيتوت "وزه  "ؤهب غينتريكفنتو  

شر .غيرت ت  ( ه ه شخصيتحقرقيوهيتق له ه  ومتليمي

ه کتنمسيتهعبت تنفهز:-5ماده 

ديس مسيم؛-4

ديس همنت؛-3

 ييممسيته؛-2

شر ه مسيته.-1

 هيأت مؤسس -6ماده 

ديس مسيمؤبرهيتومصوربهشومت .............مور  ........شور ه  توترش

عبت تنفهزيقتيتن:"وزه  "عتلييمرزش
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چنتنچهتعفه هعضت ديس مسيمبهدر ليل)فر ؤهيتعفتويتهز-تبصره

...(هزحف يت ه نشرهيكعضريتبهتشخيصهکثريتهعضت ديس مسيمو

عتليهنق  فردنگيکمترشر ؤبهتعفه مر  نيتزنصت مقر   مصربت شر ه 

 مسيمبرينفهنتخوت وبوههفره وهجفشرهيك يگر کهبهتسييفهعضت ديس

شرنف.عتليمعرفيمي فتر تترشيمرزش

ؤبهعضريتديس مسيم"وزه  "پمهزهحرهزوتسييفص حيتينتنتريك

شرنف.پذيرفتهمي

 وظايف و اختيارات مؤسس -1ماده 

ويوتيرمرهجو فنوتو  کتبم رزدت الزمهزوزه  علرمؤتحقيقوت و-4

مسيته؛هنفهز  ه.تسييمومنظر ص حبهذ 

نتمه هصليديس مسيم؛تفوي وتصريبييي -3

تعيي ينعف.هزهعضت ديس همنتکهبتيفتريكديس مسيمهنتخت -2

عو و.يوککولهعضوت ديوس ومعرفيشرنف)بت أ مرهف حفهقلنص به

ضت ديس مسيم(وعيلدريکهزينتن)بت أ مرهف حفهقل ويرمکلهع

مسيم(؛

ثبتمسيته  ه ه .ثبتهينت )وهحفثبتمسيتت غيرت ت  (پومهز-1

؛"وزه  "عتليوهب غينتريكتصريبهيتينتمه  شر ه  تترشيمرزش

فرهدميو  نمقفمت وهميتنت الزمهعومهزفضوت کتلبوف ؤت ييويه و-6

ت مسيته؛دهعضت ديس علميبره شروعوه همهفعتليت

پيشنيت نمر ه يتزمتنيوتشيي  مسيتهبهديس همنتبره تصريب؛-3
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تنظيمبر جهيتليتنهوتفصيليمسيتهوپيشنيت ينبهديس همنتبوره -7

تصريب؛

دت يمرزشيؤپژودشيوفردنگيمسيتوهبوره تحقو نظت  برفعتليت-3

هي هيتينتمه؛3و4هدفهمؤوفتي وهصتيت ه مذکر   مت .

دت مسيتهو  صر  بر ييپيشنيت ديس همنت  مر  تريعهفعتليت-9

عتليبره تصريبنيتيي؛تسييفؤه هيهينبهشر ه  تترشيمرزش

دوتومسيتوت موتليوهعتبوت  وپيشنيت هصذتتيي  بتنييهزبتنک-41

س همنتبره تصريب؛هلحتنههزهشختصحقيقيوحقرقيبهديهصذقرض

پيشوونيت در رنووهت ييوور  مووره هيتيوونتمهمسيتووهبووهوزه  علوورمؤ-44

بره تصريب؛فنتو  تحقيقت و

ثبتت ييره هيتينتمهمسيته  ه ه .ثبتهينت )وهحفثبتمسيتت -43

غيرت ت  (؛

عو و.يوککولپيشنيت هنح لمسيته)بت أ مرهف حفهقلنص بوه-42

."وزه  "عتليضت ديس مسيم(بهشر ه  تترشيمرزشهع

 ترکيب هيأت امنا -1ماده 

يکت  وحتني؛-4

؛فنتو  نمتينف.وزيرعلرمؤتحقيقت و-3

عوتليهنقو  هيتتنفه )يتمشتو يتمعتونو بت عتيوتمصوربت شور ه -2

فردنگي(؛

يهت هزهعضت ديس مسيم؛-1

دوتومسيتوت يمرزشويوهعضت ديس علموي هنشوگت.يهتتپنجت هز-6

پژودشي.

  مرتبههيتت يت  ويتبتالتروبتپنجيتليتبقهکت يمرزشيوپژودشوي  

دوت عمورميعوتليوتحقيقوتتيؤ ه ه صو حيتدتومسيتت يمورزش هنشگت.

-يعوتليغير ولتونتمهتسييممسيتوت يمورزشکليت ييي "1منف ر  مت .
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عتليهنق  فردنگي.مصر شر ه "غيرهنتفتعي

ترهننفهزهعضت ديس مسيممسيتهنمي6هفره مذکر     ي -7تبصره 

بتشنف.

.کنفمي ييممسيتهبفونح  أ   جلتهديس همنتشرکت-2تبصره 

بوت أ مرهفو حوفهقلنصو 6و1ؤ4هعضت مذکر     يو -1تبصره 

شرنف.کلهعضت ديس مسيمهنتخت ومعرفيميع و.يکبه

 ييمديس همنتبت أ هعضت ديس همنتهنتخت صرهدفشف.-1تبصره 

بوتتسييوفوحيوموزيورعلورمؤ6و1ؤ3ؤ4هعضت مذکر     ي -1ماده 

شورنف.معرفويوهنتصوت بره مف چيت يتلمنصور مويفنتو  تحقيقت و

جت ينوتنمنصور نشوف.هيتوتتزمتنيکههفره جفيف بهم ف ينتنب متن 

 دنف.بتشنفدمچنتنبهوفتي وهصتيت ه قتنرنيصر ه همهمي

بت به عر  ييمديس ديس همنتحفهقل  درفصلهزيتلؤيک-70ماده 

 دوف.  صور  لويومبوهپيشونيت نمتينوف.وزيورعلورمؤهمنتتشييلجلتهمي

يت ييممسيتهيتيهت هزهعضتپمهزتسييف ييمديوس فنتو  تحقيقت و

شر .هلعت .ديس همنتتشييلميهمنتؤجلتهفرق

ع و.يککلهعضت  ديس همنتبتحضر حفهقلنص بهدتجلته-77ماده 

 ينبت أ هکثريوتبويشهزنصو کولدتتصميميتبفوديس همنت يميتمي

معتبرهيت.هعضت ديس همنت

 وظايف و اختيارات هيأت امنا -72ماده 

نتمه هصليديس همنت؛تصريبييي -4

؛فنتو  پيشنيت  ييممسيتهبهوزيرعلرمؤتحقيقت و-3

دوت الزمبنوتبوهنتموهتصريبنمر ه يتزمتنيوتشيي  مسيتهوييي -2

پيشنيت  ييممسيته؛

مرهنيوتحقيقتتيمسيته؛بر ييوتصريببر جهجت  ؤع-1
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دت تريعهمسيتهبهديس مسيومبوره بر يويوطويپيشنيت طرح-6

مرهحلقتنرني؛

 ه وحتتبرو يميمسيتهودمچني تعيي هشختصيکهتعيي صيهنه-3

دوتؤمسيتوت موتليوهعتبوت  ودوت مسيتوهنوي بتنوکح  شتيشحتوت 

دت ه ه نف؛زينحتت هلحتنهوح بر هشتهصنفوقيت قرض

دتوترهزنتمهيتليتنهمسيتهبوتترجوهبوه ويه شحتوتبروتسييفحتت -7

مسيتهوه يتلينبهديس مسيم؛

دت متليوهميتنت هزهشختصحقيقيوحقرقي؛کرششبره جلبکمک-3

تصريبمقر ه هيتخفهميکت کنتنمسيتهوتعرفهحقورقو يوتمي و-9

تن  چت چر ورهبكومقر ه مربرأ؛ميهيت ين

تعيي مييهنيمرزهنهؤپژودتنهؤنريتتنهؤترجمتنوهؤونظوتيرينبوت عتيوت-41

؛"وزه  "ورهبكومقر ه 

دت يمرزشيمسيتهبهديس مسيم؛پيشنيت تريعهيتهنح ل شته-44

نتمهتشييلشر ه مسيته؛تصريبييي -43

دت هجرهييين؛ليومعتم تيمسيتهوشير.نتمهنتمهمتتصريبييي -42

نتموهچگورنگي  يتفوتينبوهپيشنيت مييهنشيريه هنش ريتنوييي -41

بره تصريب؛فنتو  وزه  علرمؤتحقيقت و

تصريبفرفيتپذيرش هنش رکه ييممسيتهبره دريوتلو و .-46

عوتليبوره   توترشيمورزش دفوه يتلينبوهشور هتحصيليپيشنيت مي

تصريبنيتيي؛

دتومسيتت متليوهعتبت  وهصذتصريبهصذتتيي  بتنييهزبتنک-43

هلحتنههزهشختصحقيقيوحقرقيبنتبهپيشنيت ديس مسيم؛قرض

عيل ييممسيته.-47

عوتليهنقو  ديس همنتمرف هيتکليهمصربت وورهبكشور ه -تبصره

ويتيرقرهني ومقر ه جت  کشور فنتو  ووزه  علرمؤتحقيقت وفردنگي
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 ه عتيتکنف.

 رييس مؤسسه -71ماده 

 ييممسيتهؤکهنمتينوف.قوتنرنيمسيتوهنوي مرهجو حقيقويوحقورقي

ؤهزميتنهعضت ديس علميبهپيشنيت ديس همنوتؤتسييوفوزيورعلورمؤبتشفمي

 ييمديس همنتبوره موف چيوت يوتلمنصور وبتحيمفنتو  تحقيقت و

فنوتو  شر .پيشنيت وهنتصت م ف و بتتسييوفوزيورعلورمؤتحقيقوت ومي

ب متن هيت.

پذيرشهيتعفتوعيل ييممسيتهپمهزتصوريبديوس همنوتبوت-تبصره

حيم ييمديس همنتصرهدفبر .

 وظايف و اختيارات رييس مؤسسه -71ماده 

  ه.کليههمر مسيته  چت چر هدفهمؤوفتي وهصتيت ه ينبتتسکيفه-4

برمبتنيه زشيهنق  هي مي؛

عووتليهنقوو  فردنگوويؤوزه  علوورمؤهجووره مصووربت وووورهبكشوور ه -3

ؤديس همنتوديس مسيم؛فنتو  تحقيقت و

بوهديوس پيشنيت فرفيتپذيرش هنش ربره دريتلو و .تحصيلي-2

همنت؛

پيشنيت نمر ه يتزمتنيوتشيي  مسيتهبهديس مسيم؛-1

تييهوتنظيموپيشونيت بر جوهيوتليتنهوتفصويليمسيتوهبوهديوس -6

مسيمبره طيمرهحلبعف ؛

نظت  برحت هجره همر يمرزشيؤپژودشويؤفردنگويؤه ه  ؤموتليو-3

تهبرهيتوورهبكومقر ه مربرأ؛وهيتخفهميمسيه تريعهمعتم تيؤ

دت يمرزشيؤپژودشيوهجرهييديس همنت؛دتوبرنتمهپيشنيت طرح-7

هيتخفهمؤهنتصت وعيلکت کنتنيمرزشيوغيريمرزشيمسيتهبت عتيت-3

ص ح؛دت مصر مرهج ذ دتوشير.نتمهنتمهورهبكومقر ه ييي 

قبيت ه وتعيفيو مسيته؛همضت کليههينت وهو ه-9
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هنعقت قره  ه بتهشختصحقيقيوحقرقيبهنوتموحتوت مسيتوه  -41

چت چر ورهبكومقر ه مربرأ؛

دوت هجرهيوييننتمهمتليومعتم تيمسيتهوشير.نتمهپيشنيت ييي -44

بهديس همنتبره تصريب.

دوتومقور ه ونتموههجوره کليوهييوي متوسول ييممسيتوه -7تبصره 

هيت."وزه  "دت يمرزشيوپژودشيمصر برنتمه

دوت  ييممسيتهمرف هيت يه شيتليتنهعملير )فعتليوت-2تبصره 

يمرزشيؤپژودشيؤفردنگيوهجرهيويو...(مسيتوه هبوهدموره.ترهزنتموهموتلي

مسيتهه يتلنمتيف.

 شوراي مؤسسه -75ماده 

 تخصصوي)يمرزشويؤپژودشويودوتکميتويرنتشييلشر ه مسيتوهو

عوتليمصور دتومسيتوت يمورزشنتمهمفيريت هنشگت. هنش ريي(طب ييي 

عتليهنق  فردنگيهيت. ويتتوچيلونيمي جلتهشر ه 

ترکيبهعضوت شور ه مسيتوهوهصتيوت ه ووفوتي ينمطوتب -تبصره

عوتليعتليکشر ؤمصر شور ه مرزشدتومسيتت ينتمهمفيريت هنشگت.ييي 

.بتشفميهنق  فردنگيؤ

نحر. يينشعمرمي هوطلبتنعضريت  ديوس علمويمسيتوه-76ماده 

ص حهيت.ويتيرمرهج ذ "وزه  "تتب ورهبكومقر ه 

ص حيتعلمي هوطلبتنعضريت  ديس علمويمسيتوهطبو  -71ماده 

شر .تعيي مي"وزه  "ورهبكومقر ه مصر 

دوت تحصويليبوتو شوتهدوت و .فعتليتيمرزشيمسيتههزنظر-71ماده 

هيت.پذيرهميتن"وزه  "عتليم رزشر ه  تترشيمرزش

پذيرش هنش ربره مسيته  چت چر ورهبكومقر ه مصر -71ماده 

دت  يميکهتريكيوتزمتنيون شيمورزشکشور هزطري يزمرن"وزه  "
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پذير .شر ؤصر  ميبر يه مي

دت مربرأبهنتمهمسيتهتتب کليهقرهني ؤمقر ه ؤورهبكوييي  -20ماده 

عتليهنق  فردنگويغيرهنتفتعيمصر شر ه -عتليغير ولتيمسيتت يمرزش

ويتيرقرهني ومقر ه مربرأهيت.فنتو  ووزه  علرمؤتحقيقت و

دوت مربورأبوههمور يمرزشويونتموهيمرزشيوييوي دت برنتمه-27ماده 

همتحتنيوهنضبتطيوشرهيكعلميپذيرش هنش رومف  و .تحصيليونورع

شر طب وورهبكومقور ه ه کهبه هنشيمرصتگتنمسيتههعطتمي هنشنتمه

هيت.فنتو  وزه  علرمؤتحقيقت و

سيتهوتسييفديس همنتؤشرهيكترهنفبتتصريبشر ه ممسيتهمي-تبصره

منظر تصوريببه"وزه  "علميهصتصتصيپذيرش هنش ر هبهمعتونيمرزشي

نيتييپيشنيت  دف.

مفه کتحصيلي هنوشيمرصتگوتنمسيتوهطبو وورهبكوهز  -22ماده 

شر .صت  ميفنتو  علرمؤتحقيقت و

شيمسيتهبتيوفمطوتب فضتؤهميتنت وت يييه يمرزشيوپژود-21ماده 

بتشف."وزه  "ورهبك

دت مسيته)همور برکليهفعتليتفنتو  وزه  علرمؤتحقيقت و-21ماده 

يمرزشيؤپژودشيؤفردنگيؤ هنش رييؤهجرهيويؤموتليومعوتم تيو...(نظوت  

نمتيفو  صر  هحرهزتخل هزورهبكؤنتبتبهجلر ير هزه همهفعتليوتؤمي

.کنفمي فعتليتويتهنح لمسيتههقفهمتعلي

يتلمتليمسيتهعبت  هيوتهزيوکيوتلشمتويکوههزهول-25ماده 

شر .هولي يتلشيرير مت.دريتلشروعوبهپتيتنمر ه مت.يتلبعفصتممي

شر .متليهزتت يختسييممسيتهشروعوبهپتيتنهولي مر ه مت.صتممي

ب متليمسيتهعبت تنفهز:منت-26ماده 

يرمتيهمسيته؛-4
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شيريه  يتفتيهز هنش ريتن؛-3

دت يمرزشيوپژودشويمسيتوهؤبوت عتيوت  يمفدت حتصلهزفعتليت-2

ورهبكومقر ه مربرأ؛

دت  ولتويوغير ولتوي)صصرصويودت   يتفتيهزبخشدفهيتوکمک-1

يتورهبكومقر ه مربرأ.فمحليؤبت عتيتعتوني(ويتيرعره

 انحالل مؤسسه -21ماده 

عتليمنحلمسيته  مره  زيرپمهزتصريبنيتييشر ه  تترشيمرزش

شر :مي

ع و.يککلهعضت ديس مسيم؛بهپيشنيت حفهقلنص به-4

  صوور  تخلوو مسيتووههزمقوور ه هيتيوونتمهؤمصووربت وووورهبك-3

ويوتيرقورهني وفنوتو  يووزه  علرمؤتحقيقت وعتليهنق  فردنگشر ه 

نتمهنحر.نظت  برفعتليوتمسيتوت يمرزشويمقر ه جت  کشر ؤطب ييي 

.غيرهنتفتعي-عتليغير ولتي

عوتليبوتهنحو لمسيتوه  صر تيکهشر ه  تترشيمورزش -21ماده 

تم دف:مرهفقتهصرلينمت  ؤمسيتهمرف هيتهقفهمت زير ههن 

کليهتعيفه مربرأبه هنش ريتنصر  هتتهتمتم و .تحصي  وفوت غ-4

هلتحصيليينتنبهنحرمطلر وطب مصربت وورهبكمربرأهجرهنمتيف؛

دووتوکليووههمتيووتزه وهموورهلي هکووههزمنووتب عموورميو ولتوويوبتنووک-3

يوتمتوتر کنوفيوتمرهفقوتهقره  رفتهوغير.  هصتيت مسيتهدتشير ه  

صتحبتنح  همبنويبوروه وذه  همتيوتزه وهمورهلموذکر بوهوزه  علورمؤ

ه هيه دف؛فنتو  تحقيقت و

کليهتعيفه صر  ه  برهبروزه تختنوهدوتؤمسيتوت  ولتويؤنيت دوت -2

ؤيتيرهشختصحقرقيوهشختصحقيقويدتشير ه  دتؤعمرميغير ولتيؤبتنک

مهزهعضت ديس علميوکت منفهنصر (هن تم دف.)هع

وحلوفصلهمور 33پمهزهحرهزهجره تعيفه مذکر   مت . -21ماده 
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يمرزشيوحقرقيمسيتهوتصريبنيتييهنح لمسيتهتريكشر ه  تترش

 ير :عتليؤهقفهمت زيرهن تممييمرزش

ه مرکبهز:ديس تصفيه-4

؛فنتو  قرقيوزه  علرمؤتحقيقت ونمتينف.ح-

نمتينف.حقرقيديس مسيم؛-

 ييموقتمسيته)  غيت  ييموقتمسيتوهؤييويهزمعتونوتنوقوت-

مسيتهبنتبهتشخيصديس مسيم(.

تشييلوبت عتيتمقر ه قتنرنيهمرتصفيهمسيته هبرعيف.صرهدف هشت.

بوهفنوتو  وزه  علرمؤتحقيقت ومرهتبتصريبهنح لمسيتهتريك-3

شر تتمسيتوهطبو ه ه .ثبتهينت )وهحفثبتمسيتت غيرت ت  (هع ممي

مقر ه مربرأمنحلشر .

هنح لمسيتهمت هميکه  ه ه .ثبتهينت )وهحفثبتمسيتوت -تبصره

ثرهيت.هغيرت ت  (بهثبتنرييف.وهع منشف.بتشفنتبتبههشختصثتلثبي

پمهزهن تمتعيفه وتعيي تيلي  يرنمسيتوهوهعو مصوتم -10ماده 

هيتيونتمهبوهوزه  33موت .3تصفيهؤبتقيمتنف. ه هييمسيتهبت عتيوتبنوف

شر .منتقلميفنتو  علرمؤتحقيقت و

شر .نتمهعملميهمرهلوقفيؤمطتب وق درخصوص -7تبصره 

م لتويکوهبوهمرف هيت  مر  فورقصور  ديس تصفيه -2تبصره 

   ونتخهتنظويمؤيوکنتوخههزين هبوه يفميهمضت کليههعضت ديس 

تتليمنمتيف.فنتو  ديس مسيمونتخه يگر هبهوزه  علرمؤتحقيقت و

بينينشف.هيوتتوتب وورهبكومره   که  هي هيتينتمهپيش -17ماده 

.بتشفميص حويتيرمرهج ذ "ه  وز"مقر ه مصر 

در رنهت يير  مفت هي هيتينتمهبوتتصوريبشور ه  توترش-12ماده 

هيت.پذيرهميتنفنتو  عتليوزه  علرمؤتحقيقت ويمرزش
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جيء) (44تبصر.بههيتنت بنف46مت .و22هي هيتينتمه  -11ماده 

مصور فنتو    وزه  علرمؤتحقيقت وقتنرنهدفهمؤوفتي وتشيي3مت .

عوتليوزه  علورمؤؤ  جلتهمر  ..........شر ه  تترشيمورزش43/6/4232

بهتصريب ييفوهزتت يخهب غمعتبرهيت.فنتو  تحقيقت و


محمفميف زهدف -فنتو  وزيرعلرمؤتحقيقت و  


