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وابسته به  عالي آموزشمؤسسات  تأسيس نامه آيين

 4/4/6114  مورخ  77جلسه   مصوب ي دولتيها زمانسا

  فرهنگي  انقالب  عالي شوراي

 خأود بأه    ازهأاي نن  تأممن    براي ندتوان مي ها وزارتخانهو   ي دولتيها زمانسا -6

سأازمان    ننازهأاي   تأممن    خأود بأراي   زائد بر مايحتاج  و همچنن )  ننروي انساني

 داير نمايند.  کارداني  يها دوره( ديگر هاي

(  لنسأان  )  کارشناسأي   دوره نأد توان مأي   دولتي  يها زمانساو  ها وزارتخانه -7

و   فرهنأأ   رتوزا  از بررسأأي  مأأورد ننأأاز خأأود  أأ   خأأا   يهأأا رشأأتهدر  فقأأ 

1نمايند.  تمسن   فرهنگي  انقالب  عالي شوراي  وتصويب  عالي آموزش
 

 بايد  کارشناسي  دوره  تمسن   براي  دولتي  و سازمان   نشنهاد هر وزارتخانه -1

  طأر   است  مکلف  وزارتخانه  شود و اي   داده  عالي آموزشو   فرهن   وزارت  ابتدا به

(  و غنأره  هأا  دانشأگاه   گسأترش   در شأوراي ) خود  شناسانکار  را توس    نشنهادي

 کند.  بررسي

 در مورد طأر    عالي آموزشو   فرهن   وزارت  نظر کارشناسان  که صورتيدر  -4

  نهايي تصويب  جهت  طر   اي ، بود  مثبت  اي يا وزارتخانه  دولتي  سازمان   نشنهادي

 شود.  تقديم  فرهنگي  انقالب  عالي شوراي  بايد به

  دربأاره   عأالي  آمأوزش و   فرهن   وزارت  نظر کارشناسي  که صورتيدر  -تبصره

                                                                                                                                                       
تمينأد   گي، صدور اجأازه تمسأن  و  عالي انقالب فرهن شوراي 11/3/1333مورخ  333براساس مصوبه  -1

 غنرانتفأاعي بأه وزارت فرهنأ  و    عأالي غنردولتأي و   تصويب اساسنامه آمأوزش  اعضاي هنمت مؤس  و

 عالي واگذار شد. آموزش
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  بأأه  اعتأأرا   حأأ ، بأأود  منفأأي  دولتأأي  يأأا سأأازمان  وزارتخانأأه   نشأأنهادي طأأر 

 . است  محفوظ  دولتي  يا سازمان  وزارتخانه  آن  براي  فرهنگي  انقالب عالي شوراي

 يأا  هأا  وزارتخانأه   عأالي   يا مأدارس  ها دانشکدهر د  آموزشي  يها برنامه  کلنة -5

  ريأيي  برنامه عالي شوراي  مصوب  آموزشي  يها برنامه  بايد مطاب   ي دولتيها زمانسا

  و منحصر بأه  خا (  يها رشتهيا )  در رشته  درسي  يها برنامه  که صورتيباشد. در 

  عأالي  شأوراي   بأه   و تصأويب   بررسأي   ميبأور بايأد جهأت     يهأا  برنامه، باشد  فردي

  به  ماه 6 حداکثر ظرف  است  مکلف  رييي برنامه  عالي شورايشود.   ارسال  رييي برنامه

 ها برنامه  به  مدت اي   شورا نتواند در ظرف  اي   و هرگاه، کند  رسندگي ها برنامه  اي 

خأود را    يهأا  برنامأه  دتوانأ  مي  متقاضي  يا وزارتخانه  دولتي  سازمان، کند  رسندگي

 نمايد.  تقديم  فرهنگي  انقالب  عالي شوراي  مستقنماً به

 بايد مطأاب    آموزشي  مؤسسات  در اي   دانشجويان  و اخالقي علمي  گيينش -1

  انجام عالي آموزشو   فرهن   و زير نظر وزارت  فرهنگي  انقالب  عالي شوراي  مصوبات

 گنرد.

  داراي  کأه   دولتأي   يهأا  زمانسأا و  هأا  وزارتخانأه   دانشجو براي  در گيينش -7

 وزارت  که  اي نامه آين   طب ، اند رب  ذي  يها رشتهدر   و با سابقه  باتجربه کارمندان

ميبور در   کارمندان  براي  خاصي  سهمنة ،خواهد کرد  تعنن   عالي آموزشو   فرهن 

 خواهد شد.  نظر گرفته

  گيينش  ضواب   بايد طب   آموزشي  مؤسسات  در اي   استاد و مربي  گيينش -8

 گنرد.  انجام  فرهنگي  انقالب  عالي شوراي  مصوب استاد

  فرهنأ    وزارت  که  و دانشجويي  آموزشي  اصلي  و مقررات ها نامه آين کلنه  -9

 خواهد بود. االجرا الزم ،نمايد مي  تعنن   عالي آموزشو

  تمسأن    دولتأي   يهأا  زمانسأا و  هأا  وزارتخانأه در   کأه   عالي آموزشمراکي  -61

  يهأا  نامأه  آيأن  خواهند بأود.    متبوع  سازمان  و مالي  اداري  مقررات  تابع گردند مي

  وزارت  ضأواب    طبأ  (  التدريسي ح   نامه آين نظنر ) نني دارند  بار مالي  که آموزشي
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  را  ضواب   آن  خواهد گرديد و مراکي ميبور مکلفند که  تدوي   عالي آموزشو   فرهن 

 کنند.  رعايت

، کننأد  مأي   تحصنل  عالي آموزشمراکي   نوع  در اي   که  دانشجوياني  به -تبصره

 هرگونه  نخواهد شد.  رداخت   رداخت  دانشجويان  رفاه  از صندوق  وجهي  گونه هنچ

 خواهد بود.  مربوطه  يا سازمان  وزارت  عهده به  تحصنلي  هيينه  کمک

وزيأر   تمينأد و   سأازمان    نشنهاد وزيأر يأا ريأن      به  مؤسسات  اي   رين  -66

خواهأد    منصأوب   مربوطأه   سازمان  وزير يا رين   و با حکم  عالي آموزش و  فرهن 

 شد.
 

اي سند علي خامنه -عالي انقالب فرهنگي رين  جمهور و رين  شوراي  

 


