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مقدمه 
در اجراى بند «ب» قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت 
از  اطمینان  حصول  منظور  به  و  فناورى  و  تحقیقات  علوم، 
ممیزه  هیأت هاي  در  مربوط  ضوابط  و  مقررات  اجراي  حسن 
مؤسسه هاي وابسته به وزارت و وابسته به سایر وزارتخانه ها، 
سازمان هاي دولتی، نهادهاي عمومی، مؤسسه هاي غیردولتیـ  
غیرانتفاعی داراي مجوز، این دستورالعمل به شرح ذیل تدوین 

می شود.

                  دستورالعمل طرز تشکیل، ترکیب و 
وظایف و اختیارات هیأت نظارت 
بر عملکرد هیأت ممیزه مؤسسات1

ماده 1: اختصارات
وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

و  پژوهشی  عالی،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  مؤسسه: 

فناوري وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وابسته 
به دستگاه هاي اجرایی

هیأت: هیأت ممیزه مؤسسه

مرکز: مرکز هیأت هاي امناء و هیأت هاي ممیزه وزارت

ماده 2: ترکیب هیأت نظارت 
ـ سه تن از اعضاي هیأت علمی با مرتبه استادي و داراي تجربه 
عضویت در هیأت ممیزه و آشنا با آیین نامه ها، دستورالعمل ها، 
شیوه نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط، به پیشنهاد مشترك 
معاونان آموزشى و پژوهشى و فناورى و رئیس مرکز و حکم 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري 
ـ یک نفر از کارشناسان مرکز با حکم رئیس مرکز

ماده 3: وظایف و اختیارات هیأت نظارت
ـ ارزیابی عملکرد هیأت به لحاظ رعایت مفاد آیین نامه ارتقا 

و پیوست هاي آن
ـ بررسى گزارش هاى ارسال شده از سوي مؤسسه 

ـ سایر موارد ارجاعی از سوي هیأت ممیزه مرکزي و مرکز
ـ انعکاس نظرات و پیشنهادات سازنده هیأت ها به ستاد وزارت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. این دستورالعمل به شماره 189495 / و مورخ 95/8/26 طى بخشنامه شماره 198095 / 11 مورخ 95/9/7 به دانشگاه ها ابالغ شده است.
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ماده 4: معیارهاي نظارت بر عملکرد هیأت

ـ رعایت مفاد آیین نامه ارتقاي مرتبه و پیوست هاي آن و سایر 
مقررات و ضوابط مربوط 

در  مندرج  زمان بندي  اساس  بر  پرونده ها  به  رسیدگی  ـ 
و  وظایف  و  مؤسسه  ممیزه  هیأت  تشکیل  طرز  دستورالعمل 

اختیارات آن
ـ تشکیل به موقع و منظم جلسات وحضور فعال اعضاي هیأت

برخورداري از تشکیالت سازمانی منظم و کارا و به کارگیرى 
کارشناسان خبره در دبیرخانه هیأت

به  هیأت  اعضاي  آسان  دسترسی  امکان  کردن  فراهم  ـ 
مجموعه مقررات،  ضوابط و اطالعات مورد نیاز مانند سیاهه 
مستندات  همچنین  و  معتبر  استنادي  پایگاه هاي  و  مجالت 

پرونده ها براي کمک به تصمیم گیري در جلسات هیأت
ـ میزان استفاده از خدمات الکترونیکى و اجراى طرح مدیریت 

سبز براى صرفه جویى در مصرف کاغذ
ـ ارسال به موقع گزارش شش ماهه به مرکز

ماده 5: گزارش هیأت نظارت

هیأت نظارت، گزارش خود را به همراه پیشنهادات اصالحی 
به مرکز ارائه می نماید. مرکز بر اساس گزارش هاي دریافتی 

اقدامات ذیل را انجام می دهد:
ـ انعکاس موارد به دانشگاه براى رفع اشکاالت احتمالى

ـ با توجه به محتواى گزارش، کاهش دوره و یا عدم تمدید 
فعالیت هیأت در دوره بعدي را نیز براي اعالم نظر به وزیر 

علوم، تحقیقات و فناوري پیشنهاد نماید.

وزیر  تأیید  به  ماده   6 در  مشتمل  دستورالعمل  این   :6 ماده 

علوم، تحقیقات و فناوري رسیده و از تاریخ 1395/8/19 براي 
کلیه مؤسسه هاي آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی و 
غیردولتی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوري و سایر 
ممیزه  داراي هیأت  نهادهاي عمومی  و  اجرایی  دستگاه هاي 
به  دستورالعمل  این  مفاد  تفسیر  ضمنًا  می باشد.  الزم االجرا 

عهده مرکز می باشد.
                                                                                                                                                                                                                                                       
دکترمحمد فرهادي   


