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آييننامه سازماندهي و تشكيالت دانشگاهها و مؤسسات
آموزشعالي و پژوهشي 1مصوب وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري
ماده  -1تعاريف و اختصارات بهکار رفته در اين آييننامهه و پيوسه هها آ
عبارتند از:
 -1-1وزارت /وزيرر  :منظههور از «وزارت» و «وزيهه » در ايههن آيههيننامههه و
پيوس ها آ  ،بههت تيه «وزارت علهو  ،تحقيقهات و فنهاور » و «وزيه علهو ،
تحقيقات و فناور » ميباشد؛
 -2-1م کز :منظهور از م کهد در ايهن آيهيننامهه ،م کهد هيهتتهها امنها و
هيتتها مميده وزارت علو  ،تحقيقات و فناور ميباشد؛
 -3-1شورا :منظور از شورا در آييننامه ،شورا گست ش آموزشعالي وزارت
علو  ،تحقيقات و فناور ميباشد؛
 -4-1هيأت امنا :هيتتي اس

که به موج

قوانين و مق رات م بوط بهعنوا

باالت ين رکن مؤسسه ،م جع سياس گذار  ،تصميمگيه
ضوابط داخلي مؤسسه ميباشد؛

و تصهوي مقه رات و

 -5-1مؤسسرره :اسههم عههامي اس ه کههه بههه کليههه دانشهههاهههها و مؤسسههات
آموزشعالي و پژوهشي اطالق ميگ دد و به موج قانو يا مصوبه شهورا عهالي
انقالب ف هنهي و يا کس مجوز از شورا ايجاد شده و يا ميشوند؛
 -1اين آيين نامه پيشنهاد پس از تصوي در هيتت امنا ه يك از دانشهاهها و مؤسسات آموزشعالي
و تتييد وزي علو  ،تحقيقات و فناور از  11/1/1قابل اج ا اس .
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 -6-1دانشگاه :مؤسسه ا اس

که با حداقل سه دانشکده ايجهاد شهده و يها

ميشود و با هدف ت ويج علم ،ارتقا دانش و ت بي ني و انساني در زمينههها
مختلف علو و فنو به ارايه آموزشعالي و انجا پژوهش ميپ دازد؛
 -7-1مجتمع آموزشعالي :مؤسسها اس که بهصورت مستقل و يا تابعهه
دانشهاهها ايجاد شده و يا ميشود و دارا حهداقل  2دانشهکده مهيباشهد و اههم
فعالي ها آ  ،آموزشي اس ؛
 -8-1دانشكده :مؤسسه ا اس

که در دانشهاه /مجتمع يا بهصورت مستقل

با حداقل  3گ وه آموزشي ايجاد شده و يا ميشود؛
 -9-1آموزشكده :مؤسسه ا اس

کهه در دانشههاه /مجتمهع يها بههصهورت

مستقل ايجاد شده و يا ميشود و در مقطع کارداني فعالي دارد .آموزشکده دارا
حداقل يك گ وه آموزشي ميباشد؛
 -11-1م کز آموزشعالي :مؤسسها اس که بههصهورت مسهتقل يها تابعهه
دانشهاهها ايجاد شده و يا ميشود .م کد از حداقل يهك گه وه و حهداک  2گه وه
آموزشي تشکيل ميشود و اهم فعالي ها آ  ،آموزشي اس ؛
 -11-1شعبه /واحد بين الملل /پ ديس :مؤسسه ا اس

که در شه محهل

استق ار دانشهاه يا ديه شه ها و منطق آزاد يا خارج از کشهور ،ايجهاد شهده و يها
ميشود و ب اب قوانين و مقه رات م بهوط و ت جيحهاب بههصهورت خهودگ دا اداره
ميشود؛
 -12-1پژوهشگاه :مؤسسها اس که با حداقل سه پژوهشکده ايجاد شده و
يا ميشود و اهم فعالي ها آ  ،تع يف و اج ا پ وژهها م تبط بها حهوزههها
کارب د ميباشد؛
 -13-1پژوهشكده :مؤسسه ا اس که دارا حهداقل سهه گه وه پژوهشهي
باشد و در مؤسسه پژوهشي /پژوهشهاه /دانشهاه و يا بهطور مستقل ايجاد شهده و
يا ميشود .فعالي پژوهشکده ميتواند در انواع بنياد  ،کارب د  ،توسهعها و يها
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ميا رشتها م تبط با حوزه کارب د تع يف شود؛
 -14-1مؤسسه پژوهشي :مؤسسها اس که دارا حهداک  2پژوهشهکده
باشد؛
 -15-1م کز پژوهشي :مؤسسهه ا اسه

کهه دارا حهداقل يهك گه وه و

حداک  2گ وه پژوهشي باشد؛
 -16-1گ وه آموزشي /پژوهشي :کوچکت ين واحد آموزشي /پژوهشي اس
که با کس مجوز از شورا يا هيتت امنا و م ک از تعداد اعضها هيهتت علمهي
آموزشي /پژوهشي باشد و در يکي از رشتهها تحصيلي يا زمينهههها تخصصهي
مشخص ،مبتني ب ضوابط م بوط ،عهدهدار امور آموزش /پهژوهش باشهد ،در رأس
گ وه آموزشي /پژوهشي« ،مدي گ وه» ق ار دارد؛
 -17-1توزيع وظايف :وظايف مؤسسه با در نظ گ فتن پيوستهي و سنخي
فعالي ها تجديه و تفکيهك مهيشهود و در قاله معاونه هها و سهسس واحهدها
سازماني تقسيم و توزيع ميگ دد .بهنحو که در اين تقسيمبنهد  ،بهين وظهايف
واحدها سازماني ،تداخل و تشهابه وجهود نداشهته باشهد و همهاهنهي و انسهجا
مؤسسه حفظ گ دد؛
 -18-1ضوابط تشكيالتي :معيارهايي اس که چهونهي توزيع وظايف ،تعداد
سطوح و تعداد واحدها سازماني را تعيين مينمايد؛
 -19-1نمودار سازماني :انعکاس ت کي

رسمي سازماني مبتني ب تشکيالت

که بيانه روابط و نحوه تقسيم و توزيع وظايف ميا واحهدها سهازماني ،حهدود
اختيارات ،سلسله م ات و سطوح مدي يتي و س پ ستي ميباشد؛
 -21-1سازمان تفصيلي :به مجموعه اهداف ،وظايف و پسه هها سهازماني
اطالق ميشود که چارچوب اهداف و وظايف اساسهي مؤسسهه و ب اسهاس حجهم،
ميدا و ماهي کار ه سازما تعيين ميگ دد؛
 -21-1ساختار سازماني :به مجموعه نمهودار سهازماني و سهازما تفصهيلي،
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ساختار سازماني ميگويند؛
 -22-1واحد سازماني :يکي از اجدا ساختار سهازماني اسه کهه در قاله
يکي از سطوح سازماني از جمله معاون  ،مدي ي  ،م کهد ،اداره و گه وه عههدهدار
انجا وظايف متجانس و م تبط با اههداف مؤسسهه مهيباشهد .در رأس هه واحهد
سازماني «پس سازماني» يا «سم سازماني» متناس با اختيارات آ پيشبيني
ميشود؛
 -23-1واحد تابعه :واحد سازماني اس که از نظ سياس ها ،خطمشيهها و
نيد امور ادار  ،مالي ،معامالتي و تشکيالتي تابع مؤسسه ميباشد؛
 -24-1واحدهاي صف :واحدها سازماني تابعه هستند که بهطور مستقيم با
اهههداف ،متموريه ههها و وظهايف مؤسسههه سه وکار دارنههد ،از جملههه دانشههکدهههها،
پژوهشکدهها ،گ وهها آموزشي/پژوهشي و ...؛
 -25-1واحدهاي ستاد :واحدها سازماني تابعه هستند کهه االبهاب بههطهور
اي مستقيم از ط يق ب نامهريد  ،هداي  ،هماهنهي ،نظارت و ارزيهابي ،حمايه و
پشتيباني واحدها صف ،مؤسسه را در تحقق اهداف ،متموري ها و انجا وظهايف
يار مينمايند؛
 -26-1سطح سازماني :ه يهك از مقهاطع تشهکيل دهنهده سلسهله م اته
ادار اس که جدو رده مدي يتي و س پ ستي ق ار ميگي د؛
 -27-1سطوح مدي يتي و س پ ستي حوزه ستاد مؤسسه در  4سطح بهشه ح
ذيل تع يف ميشود:
الف) رياس مؤسسه؛
ب) معاون ؛
ج) مدي ي  /م کد؛
د) گ وه /اداره.
 -28-1سطوح مدي يتي و س پ ستي حوزه صف مؤسسه در  3سطح بههشه ح
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ذيل ميباشد:
الف) رياس مؤسسه؛
ب) رياس واحدها آموزشي و پژوهشي تابعه مؤسسه؛
ج) گ وه آموزشي /پژوهشي.
 -29-1پست سازماني :جايهاهي اس که در سازما تفصيلي مؤسسه ،ب ا
انجا وظايف و مسؤولي ها مشخص پيشبيني و همچنهين به ا تصهد يهك
مستخد رسمي يا پيماني در نظ گ فته ميشود .ه پسه سهازماني دارا يهك
شماره پس ميباشد؛
 -31-1سمت سازماني :جايهاهي اس

که در سازما تفصيلي مؤسسه ب ا

انجا وظايف و مسؤولي ها «مدي يتي»« ،س پ ستي» و «مشاوره» در واحدها
سازماني با عالم «تك ستاره» (*) و «بدو شماره» پيشبيني ميشود و صه فاب
اعضا هيتت علمي ميتوانند با حفظ پس سازماني در آ «سم هها» منصهوب
گ دند؛
 -31-1رده تشكيالتي :مؤسسات دانشهاهي ب اسهاس امتيهازاتي کهه کسه
مينمايند ،به يکي از ردهها تشکيالتي يك تا چهار و مؤسسات پژوهشي به يکي
از ردهها تشکيالتي يك تا سه توسط دفته ب نامهه ،بودجهه و تشهکيالت وزارت
تخصيص داده ميشوند.
ماده  -2سطوح سازماني ستاد و پس ها سازماني م بوط عبارتند از:
 -1-2معاونت :دومين سطح سازماني پس از رييس مؤسسه ميباشد که انجا
بخشي از وظايف م بوط به اهداف مؤسسه را ب عهده دارد و ه معاون از حداقل
 2و حداک  4واحهد سهازماني در سهطح مهدي ي م کهد ،اداره و گه وه تشهکيل
ميشود.
تبص ه  -1سقف تعداد واحدها سازماني ب ا واحدها تح نظه معاونه ،
در چارچوب ب نامه راهب د مؤسسه و با کس مجهوز از هيهتت امنها تها  6واحهد
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سازماني ،قابل افدايش اس .
 -2-2مدي يت :سومين سطح سازماني اسه

کهه انجها بخشهي از وظهايف

معاون يا مؤسسه را در زمينه فعالي ها مطالعاتي و اج ايهي به عههده دارد .در
رأس مدي ي  ،مدي ميتواند ب اساس تنوع و تعداد فعالي ها از حهداک  4گه وه/
اداره تشکيل شود.
الف) در مدي ي هايي که فاقد گ وه /اداره باشند مهيتهوا حهداقل  7پسه و
حداک  24پس سازماني پيشبينهي نمهود و به ا مؤسسهاتي کهه در رده يهك
تشکيالتي ق ار ميگي ند ،ميتوا حس نياز ص فاب يك پس «معهاو مهدي » در
ه مدي ي پيشبيني نمود؛
ب) سههقف تعههداد گ ه وه /اداره و همچنههين پس ه ههها سههازماني تح ه نظ ه
«مدي ي » در چارچوب ب نامه راهب د مؤسسه و با کس مجوز از هيتت امنا تها
سقف  5گ وه /اداره و وظايف  33پس سازماني قابل افدايش اس .
 -3-2م کز :سومين سطح سازماني اس

که انجا بخشي از وظايف مؤسسه/

معاون را در زمينه فعالي ها مطالعاتي يا اج ايي بهصورت متم کد ب عهده دارد
و در مقايسه با «مدي ي » از اختيارات بيشت ب خوردار ميباشد .در رأس م کد،
«رييس» ق ار دارد .ادارات ،گ وهها و پس ها سازماني تح نظ م کهد ،مشهابه
مدي ي ميباشد.
 -4-2گ وه :چهارمين سطح سازماني اس

که عهدهدار انجها چنهد وظيفهه

معاون  ،مدي ي و يا م کد ميباشد.
ماهي وظايف گ وه ،مطالعاتي و تحقيقهاتي اسه  .در رأس گه وه« ،ريهيس»
منظور ميگ دد.
الف) ه گ وه با حداقل  4پس و حداک  6پس سازماني ايجاد ميشود؛
ب) در تشکيالت يك گ وه ،ميتوا به تناس تعداد پس ها و تنوع فعالي ها،
حداک  2پس «کارشناس مسؤول» پيشبيني نمود ،مش وط ب آنکه تحه نظه
و  ،حداقل يك کارشناس انجا وظيفه نمايد.

بخش دوم :تشكيالت ،مالي و معامالتي /

187

 -5-2اداره :چهارمين سطح سازماني اس کهه عههدهدار انجها چنهد وظيفهه از
وظايف معاون  ،مدي ي و يا م کد ميباشد .وجه اال وظايف اداره« ،اج ايي» اس .
الف) ه اداره با حداقل  4پس و حداک  6پس سازماني ايجاد ميشود؛
ب) در تشکيالت يك اداره ،ميتوا به تناس تعداد پس ها و تنوع فعالي هها
حداک  2پس «کارشناس مسؤول» پيش بيني نموده مش وط ب آنکه تح نظه
و  ،حداقل يك کارشناس انجا وظيفه نمايد.
تبص ه  -2مؤسسه مجاز به ايجاد پس

سازماني با عنوا عضو هيهتت علمهي

در حوزه ستاد خود نميباشد.
تبص ه  -3حداک تعداد پس ها سازماني «ايه عضهو هيهتت علمهي» در
کليه مؤسسات «يك ب اب » تعداد پس ها سازماني با عنوا «عضو هيتت علمي»
تعيين ميگ دد .در مورد مؤسسات تازه تتسيس به پيشنهاد رييس مؤسسه ،تتييهد
دفته ب نامهه ،بودجهه و تشهکيالت وزارت و تصههوي هيهتت امنها حهداک تعههداد
پس ها سازماني «اي عضو هيتت علمي» حداک تا سقف «يهك و نهيم ب ابه »
قابل تعيين اس .
ماده  -3فعالي هايي که مستقيماب تح نظ رييس مؤسسه قه ار مهيگي نهد،
عبارتند از :ح اس  ،نظارت و ارزيابي ،روابهط عمهومي ،امهور دانشهجويا شهاهد و
اي ارگ  ،دبي خانه هيهتت اج ايهي جهذب اعضها هيهتت علمهي و امهور حقهوقي،
ق اردادها و رسيدگي به شکايات.
تبص ه -در حوزه رياس ه مؤسسه حس نياز ،حجم فعاليه هها و ب نامهههها
مؤسسه ،واحد تح عنوا «دفت رياس » ايجاد ميشود کهه در رأس آ «ريهيس
دفت » يا «رييس» در مؤسسات رده يك تشکيالتي ،همت از «مدي » و ب ا مؤسسهات
رده  2و  3همت از «رييس اداره» و مؤسسات با رده  4تشکيالتي «کارشناس مسؤول»
اس وليکن عمده وظايف واحد سازماني مذکور« ،اج ايي» ميباشد.
ماده  -4پس ها سازماني واحدها صف بهش ح ذيل تعيين ميگ دد:
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 -1-4به ازا ه گ وه آموزشي /پژوهشي مصوب ،حداقل  5پس عضو هيهتت
علمي.
 -2-4به ازا ه پس عضو هيتت علمي در گ وه آموزشي /پژوهشي مصهوب،
حس نياز و ب اساس حجم فعالي  ،يهك پسه سهازماني بها عنهوا «کارشهناس
آموزشي /پژوهشي» با داشتن مدرک تحصيلي م تبط با فعالي گ وه مذکور.
 -3-4به ازا ه کارگاه آموزشي و يا آموزشهاه تخصصهي حسه مهورد ،يهك
پس «کارشناس آموزشي» کارگاه و يا «کارشناس آموزشي» آزمايشهاه با داشتن
مدرک تحصيلي م تبط با فعالي گ وه مذکور.
تبص ه  -1سقف پس ها سازماني «عضو هيتت علمي» در مؤسسه نميتواند
بيش از يك پانددهم تعداد معادل شده دانشجويا شاال به تحصيل روزانه باشد.
تبص ه  -2تعداد معادل شده دانشجويا شاال بهه تحصهيل روزانهه مؤسسهه
بهش ح ف مول ذيل تعيين ميگ دد:
تعداد معادل شده دانشجويا شاال به تحصيل روزانه = (تعداد دانشجويا کارداني و
کارشناسي ×( + )1تعداد دانشجويا کارشناسي ارشد×( + )3تعداد دانشجويا دکت ×)6

ماده  -5شاخصهها ارزيهابي و تخصهيص رده تشهکيالتي مؤسسهه ،مبتنهي
ب آييننامه رتبهبند دانشهاهها و مؤسسات آموزشعالي و پژوهشي مصوب وزارت
و موارد ذيل ميباشد:
 -1-5تعداد فيديکي واحدها تابعه؛
 -2-5تعداد واحد بينالملل ،شعبه ،دانشکده ،مجتمع ،پژوهشکده ،آموزشهکده،
گ وه و رشته آموزشي /پژوهشي.
ماده  -6حداک تعداد معاون ها و مدي ي ها تابعه ستاد ه مؤسسه پس
از تعيين رده تشکيالتي ،ب اساس ضوابطي اس
ذک شده اس .

که در جداول شماره « »1و «»2
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جدول شماره « »1ردهبند تشکيالت دانشهاهها و مؤسسات آموزشعالي
عنوان
رده تشكيالتي
رده 1

رده 2

رده 3

رده 4

حداکث معاونت حداکث مدي يت ستادي
گ وه الف

6

26

گ وه ب

5

21

گ وه ج

5

11

گ وه د

5

11

گ وه الف

4

17

گ وه ب

4

16

گ وه ج

4

15

گ وه د

4

14

گ وه الف

3

14

گ وه ب

3

13

گ وه ج

3

12

گ وه د

3

11

گ وه الف

2

11

گ وه ب

2

13

گ وه ج

2

1

تبص ه  -1يکي از مدي ي ها مذکور در جدول شهماره « »1مهيبايسه بهه
واحد «حقوقي ،ق اردادها و رسيدگي به شکايات» تخصيص داده شود .رييس واحد
مذکور« ،مشاور رييس مؤسسه» نيد ميباشد.
تبص ه  -2سقفها مذکور در جدول شماره « ،»1تنها در موارد است نايي به
پيشنهاد مؤسسات واجد حداک امتيازات قابل کس  ،تصوي
وزارت ،قابل افدايش ميباشد.

هيتت امنا و تتييهد

تبص ه  -3در مؤسسهات ردههها « »1و « »2عهالوه به معهاو ف هنههي و
اجتماعي ،الز اس بهت تي « »1و « »2مدي ي در ذيل آ وجود داشته باشد و
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ب ا مؤسسات ردهها « »3و « »4جدول مذکور ،الز اس ذيل سهم رياسه
مؤسسه ،مدي ي ف هنهي و اجتماعي مستقل ،پيشبيني شود.
تبص ه  -4گ وه «الف» رده « »1جدول شماره « ،»1شامل دانشهاه پيا نهور،
جامع علمي کارب د  ،فني و ح فها و همچنين دانشهاه ته ا ميباشد.
جدول شماره « »2ردهبند تشکيالت مؤسسات پژوهشي مستقل
رديف رده تشكيالتي حداکث معاونت حداکث مدي يت ستادي
1

رده 1

4

13

2

رده 2

3

7

3

رده 3

2

5

ماده  -7تعداد سم ها سازماني مشاور در مؤسسات بههشه ح ذيهل تعيهين
ميگ دد:
 -1-7در مؤسسات رده يك تشکيالتي جهداول شهماره « »1و « ،»2در حهوزه
رياس حداک دو سم «مشاور» و در ه يك از معاون ها ،حداک يك سهم
«مشاور»؛
 -2-7در مؤسسات رده دو و سهه تشهکيالتي جهداول شهماره « »1و « ،»2در
حوزه رياس و ه يك از معاون ها حداک يك سم «مشاور»؛
 -3-7در مؤسسات رده چهار تشکيالتي جداول شماره « ،»1در حوزه رياسه
حداک يك سم «مشاور».
ماده  -8چنانچه سم هها «مهدي يتي» و يها «س پ سهتي» بها «شهماره» و
«عالم دو ستاره» (**) در سازما تفصيلي مؤسسهه پهيشبينهي شهوند ،سهم
مذکور «پس سازماني» تلقي ميشود و عضو هيتت علمهي يها ايه هيهتت علمهي
ميتواند به پس مذکور منصوب شود .در صورتيکه عضو هيهتت علمهي عههدهدار
وظايف اين پس شود ،ب ا عضو هيتت علمي پس مهذکور« ،سهم سهازماني»
تلقي ميشود.
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ق ارگ فته و با اين آييننامه تطبيق داده شود .در مهوارد اسهت نايي ،بهه پيشهنهاد
رييس مؤسسه ،تصوي هيتت امنا و تتييد وزي  ،ساختار قبلهي مؤسسهه مهيتوانهد
حداک تا « »2سال ديه بدو تجديد نظ باقي بماند.
ماده  -11ه گونه تغيي و اصالح بعد ساختار سازماني مؤسسات ،تنها پس از
طي « »3سال از زما تصوي  ،امکا پذي ميباشد.
ماده  -11مجموعه کارکنا مؤسسه اعم از اعضا هيهتت علمهي و اي هيهتت
علمي همچنين رسمي ،پيماني و ق ارداد  ،نبايد از مجموعه پس هها سهازماني
مصوب مؤسسه بيشت باشد.
ماده  -12اين آييننامه مشتمل ب  12ماده و  13تبص ه ،به استناد مفهاد 13
قههانو اهههداف ،وظههايف و تشههکيالت وزارت علههو  ،تحقيقههات و فنههاور مصههوب
 1313/5/11مجلس شورا اسالمي و در اج ا مفاد بند «ب» ماده « »23قانو
ب نامه پنجم توسعه جمهور اسالمي اي ا مصوب  1311/13/15مجلس شهورا
اسالمي ،با هدف تقوي محورها پژوهش ،همکار ها علمي بينالمللهي ،تنهوع
بخشي به شيوهها آموزشعالي ،دورهها تحصيالت تکميلي ،قدرت پاسخگهويي
به جامعه و پويهايي و کنته ل کيفيه در فعاليه هها دانشههاههها و مؤسسهات
آموزشعالي و پژوهشي و بهمنظور ايجاد هماهنهي و ف اهم نمود تسهيالت الز
در ام ساماندهي و تدوين تشکيالت واحدها فوقالذک و همچنين ايجاد زمينهه
ب ا باال ب د سهم و نقش هيتتها امنا در راهب امور دانشهاهها و مؤسسهات
آموزش عالي و پژوهشي ،در تاريخ  .............بهتصوي هيتت امنا ..............................
رسيد و با تتييد وزي علو  ،تحقيقات و فناور از تاريخ  11/1/1قابل اج ا ميباشد.
وزي علو  ،تحقيقات و فناور  -کام ا دانشجو

