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  هاي آن عبارتند از: نامه و پیوست کار رفته در این آیین هتعاریف و اختصارات ب -1ماده 
هاي آن، به ترتیب  نامه و پیوست در این آیین» وزیر«و » وزارت«منظور از  وزارت/ وزیر: -1-1

  باشد. می» وزیر علوم، تحقیقات و فناوري«و » ارت علوم، تحقیقات و فناوريوز«
هـاي ممیـزه وزارت    هاي امنا و هیأت نامه، مرکز هیأت : منظور از مرکز در این آیینمرکز -1-2

  باشد. علوم، تحقیقات و فناوري می
رت علـوم،  نامه، شوراي گسـترش آمـوزش عـالی وزا    منظور از شورا در این آیین  :شورا -1-3

  باشد. تحقیقات و فناوري می
عنـوان بـاالترین رکـن     ه موجب قوانین و مقررات مربوط بههیأتی است که ب :هیأت امنا -1-4

گیـري و تصـویب مقـررات و ضـوابط داخلـی       ، مرجع سیاستگذاري، تصمیمدانشگاه
  باشد. می دانشگاه

آمـوزش عـالی و پژوهشـی    ها و مؤسسـات   دانشگاهاسم عامی است که به کلیه   :موسسه -1-5
ا کسب راي عالی انقالب فرهنگی و بگردد و به موجب قانون یا مصوبه شو اطالق می

  شوند. مجوز از شورا ایجاد شده و یا می
شود و با هـدف   است که با حداقل سه دانشکده ایجاد شده و یا می اي مؤسسه: دانشگاه -1-6

هاي مختلف علوم و فنـون   ر زمینهترویج علم، ارتقاي دانش و تربیت نیروي انسانی د
  پردازد. به ارائه آموزش عالی و انجام پژوهش می

ها ایجـاد   دانشگاهصورت مستقل و یا تابعه  است که به موسسه اي: مجتمع آموزش عالی -1-7
هاي آن، آموزشی  باشد و اهم فعالیت دانشکده می 2شود و داراي حداقل  شده و یا می

  است.
گـروه آموزشـی    3صورت مستقل با حداقل  به دانشگاهاست که در  اي سسهمؤ :دانشکده -1-8

  شود. ایجاد شده و یا می
شود و  به صورت مستقل ایجاد شده و یا می دانشگاهاست که در  اي مؤسسه: آموزشکده -1-9

  باشد. در مقطع کاردانی فعالیت دارد. آموزشکده داراي حداقل یک گروه آموزشی می
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ایجاد شده  دانشگاهاست که به صورت مستقل یا تابعه  اي مؤسسه: یمرکز آموزش عال -1-10
شود و  گروه آموزشی تشکیل می 2شود. مرکز از حداقل یک گروه و حداکثر  و یا می

  هاي آن، آموزشی است. اهم فعالیت
یـا   دانشگاهاست که در شهر محل استقرار  مؤسسه اي: الملل/ پردیس شعبه/ واحد بین -1-11

شود و برابر قـوانین   و مناطق آزاد یا خارج از کشور، ایجاد شده و یا میدیگر شهرها 
  شود. مربوط و ترجیحاً به صورت خودگردان اداره می

شود و اهم  است که با حداقل سه پژوهشکده ایجاد شده و یا می اي مؤسسه :پژوهشگاه -1-12
  باشد. رد میهاي کارب هاي مرتبط با حوزه هاي آن، تعریف و اجراي پروژه فعالیت

 دانشـگاه است که داراي حداقل سه گروه پژوهشی باشـد و در   اي مؤسسه :پژوهشکده -1-13
تواند در انـواع بنیـادي،    شود. فعالیت پژوهشکده می طور مستقل ایجاد شده و یا می به

  اي مرتبط با حوزه کاربرد تعریف شود. رشته اي و یا میان کاربردي، توسعه
  پژوهشکده باشد. 2است که داراي حداکثر  اي ؤسسهم: پژوهشی موسسه -1-14
گروه پژوهشی  2است که داراي حداقل یک گروه و حداکثر  اي مؤسسه: مرکز پژوهشی -1-15

  باشد.
ترین واحد آموزشی/ پژوهشی اسـت کـه بـا کسـب      : کوچکگروه آموزشی/ پژوهشی -1-16

مـی آموزشـی/   مجوز از شورا یا هیأت امنا و مرکـب از تعـدادي اعضـاي هیـأت عل    
هـاي تخصصـی مشـخص،     هاي تحصیلی یـا زمینـه   پژوهشی باشد و در یکی از رشته
دار امـور آمـوزش / پـژوهش باشـد، در رأس گـروه       مبتنی بر ضوابط مربـوط، عهـده  

  قرار داد.» مدیر گروه«آموزشی/ پژوهشی، 
تجزیـه   ها با در نظر گرفتن پیوستگی و سنخیت فعالیت دانشگاه: وظایف توزیع وظایف -1-17

ها و سپس واحدهاي سازمانی تقسیم و توزیـع   شود و در قالب معاونت و تفکیک می
بندي، بین وظایف واحدهاي سازمانی، تداخل و  گردد. به نحوي که در این تقسیم می

  حفظ گردد. دانشگاهتشابه وجود نداشته باشد و هماهنگی و انسجام 
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ی توزیع وظایف، تعداد سطوح و تعـداد  : معیارهایی است که چگونگضوابط تشکیالتی -1-18
  نماید. واحدهاي سازمانی را تعیین می

: انعکاس ترکیب رسمی سازمانی مبتنی بر تشکیالت که بیانگر روابط و نمودار سازمانی -1-19
نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان واحـدهاي سـازمانی، حـدود اختیـارات، سلسـله      

  شد.با مراتب و سطوح مدیریتی و سرپرستی می
شود کـه   هاي سازمانی اطالق می به مجموعه اهداف، وظایف و پست :سازمان تفضیلی -1-20

و براساس حجم، میزان و ماهیت کار  دانشگاهدر چارچوب اهداف و وظایف اساسی 
  گردد. هر واحد سازمانی تعیین می

زمانی : به مجموعه نمودار سـازمانی و سـازمان تفصـیلی، سـاختار سـا     ساختار سازمانی -1-21
  گویند. می

: یکی از اجزاي ساختار سازمانی اسـت کـه در قالـب یکـی از سـطوح      واحد سازمانی -1-22
دار انجـام وظـایف    سازمانی از جمله: معاونت، مدیریت، مرکـز، اداره و گـروه عهـده   

پسـت  «باشـد. در رأس هـر واحـد سـازمانی      می دانشگاهمتجانس و مرتبط با اهداف 
  شود. بینی می متناسب با اختیارات آن پیش» یسمت سازمان«یا » سازمانی

ها و نیـز امـور اداري،    مشی ها، خط : واحد سازمانی است که از نظر سیاستواحد تابعه -1-23
  باشد. می دانشگاهمالی، معامالتی و تشکیالتی تابع 

طـور مسـتقیم بـا اهـداف،      : واحـدهاي سـازمانی تابعـه هسـتند کـه بـه      واحدهاي صف -1-24
هـا،   هـا، پژوهشـکده   سروکار دارند. از جمله دانشـکده  دانشگاهو وظایف  ها مأموریت

  هاي آموزشی/ پژوهشی و... گروه
طـور غیرمسـتقیم از طریـق     : واحدهاي سازمانی تابعه هستند که غالباً بهواحدهاي ستاد -1-25

اي ارزیـابی، حمایـت و پشـتیبانی واحـده     ریزي، هدایت، هماهنگی، نظارت و برنامه
  نمایند. ها و انجام وظایف یاري می را در تحقق اهداف، مأموریت هدانشگاصف 

دهنده سلسله مراتب اداري است که جـزء رده   : هریک از مقاطع تشکیلسطح سازمانی -1-26
  گیرد. مدیریتی و سرپرستی قرار می
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سـطح بـه شـرح ذیـل تعریـف       4در  دانشگاهسطوح مدیریتی و سرپرستی حوزه ستاد  -1-27
  شود: می

  دانشگاهریاست  -الف
  معاونت -ب
  مدیریت/ مرکز -ج
  گروه/ اداره -د

  باشد: سطح به شرح ذیل می 3در  دانشگاهسطوح مدیریتی و سرپرستی حوزه صف  -1-28
  دانشگاهریاست  -الف
  دانشگاهریاست واحدهاي آموزشی و پژوهشی تابعه  -ب
  گروه آموزشی/ پژوهشی -ج

، براي انجام وظـایف و  دانشگاهسازمان تفصیلی : جایگاهی است که در پست سازمانی -1-29
بینی و همچنین براي تصـدي یـک مسـتخدم رسـمی یـا       هاي مشخص پیش مسئولیت

  باشد. می» شماره پست«شود. هر پست سازمانی داراي یک  پیمانی در نظر گرفته می
 براي انجـام وظـایف و   دانشگاهجایگاهی است که در سازمان تفصیلی   :سمت سازمانی -1-30

در واحدهاي سازمانی بـا عالمـت   » مشاوره«و » سرپرستی«، »مدیریتی«هاي  مسئولیت
شود و صـرفاً اعضـاي هیـأت علمـی      بینی می پیش» بدون شماره«و » (*) تک ستاره«

  منصوب گردند.» ها سمت«توانند با حفظ پست سازمانی در آن  می
نمایند، به یکـی از   کسب میبراساس امتیازاتی که  یدانشگاه: مؤسسات رده تشکیالتی -1-31

هـاي تشـکیالتی    هاي تشکیالتی یک تا چهار و مؤسسات پژوهشی به یکی از رده رده
  شوند. یک تا سه توسط دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت وزارت تخصیص داده می

  

  هاي سازمانی مربوط عبارتند از: سطوح سازمانی ستادي و پست -2ماده 
باشد که انجام بخشی از وظایف  می دانشگاهانی پس از رئیس دومین سطح سازم :معاونت -2-1

 4و حـداکثر   2را برعهده دارد و هـر معاونـت از حـداقل     دانشگاهمربوط به اهداف 
  شود. واحد سازمانی در سطح مدیریت، مرکز، اداره و گروه تشکیل می
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رچوب سقف تعداد واحدهاي سازمانی براي واحدهاي تحت نظر معاونـت، در چـا   -1تبصره 
واحـد سـازمانی، قابـل     6و با کسب مجوز از هیأت امنا تـا   دانشگاهبرنامه راهبردي 

  افزایش است.
را  دانشگاه: سومین سطح سازمانی است که انجام بخشی از وظایف معاونت یا مدیریت -2-2

» مـدیر «هاي مطالعـاتی و اجرایـی برعهـده دارد. در رأس مـدیریت،      در زمینه فعالیت
گـروه/   4هـا از حـداکثر    تواند براساس تنوع و تعداد فعالیت دیریت میباشد. هر م می

  اداره تشکیل شود.
پست و حـداکثر   7توان حداقل  هایی که فاقد گروه/ اداره باشند می در مدیریت -الف
بینی نمود و براي مؤسساتی که در رده یـک تشـکیالتی قـرار     پست سازمانی پیش 24
بینی  در هر مدیریت پیش» معاون مدیر«اً یک پست توان حسب نیاز صرف گیرند، می می

  نمود.
در » مـدیریت «نظر  هاي سازمانی تحت سقف تعداد گروه/ اداره و همچنین پست -ب

گـروه/   5و با کسب مجوز از هیأت امنا تا سـقف   دانشگاهچارچوب برنامه راهبردي 
  پست سازمانی قابل افزایش است. 30اداره و 

/ معاونـت را در  دانشگاهزمانی است که انجام بخشی از وظایف سومین سطح سا :مرکز -2-3
هاي مطالعاتی یا اجرایی به صورت متمرکز برعهده دارد و در مقایسه بـا   زمینه فعالیت

قرار دارد. » رئیس«باشد. در رأس مرکز،  از اختیارات بیشتري برخوردار می» مدیریت«
  باشد. مشابه مدیریت می هاي سازمانی تحت نظر مرکز ها و پست ادارات، گروه

دار انجام چند وظیفه از وظایف معاونـت،   چهارمین سطح سازمانی است که عهده: گروه -2-4
باشد. ماهیت وظایف گروه، مطالعـاتی و تحقیقـاتی اسـت. در     مدیریت و یا مرکز می

  گردد. منظور می» رئیس«رأس گروه 
  شود. ایجاد می پست سازمانی 6پست و حداکثر  4هر گروه با حداقل  -الف
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هـا   هـا و تنـوع فعالیـت    توان به تناسب تعداد پسـت  در تشکیالت یک گروه، می -ب
بینی نمود، مشروط برآنکه تحـت نظـر وي،    پیش» کارشناس مسئول«پست  2حداکثر 

  حداقل یک کارشناس انجام وظیفه نماید.
وظایف معاونـت،   وظیفه ازدار انجام چند  چهارمین سطح سازمانی است که عهده: اداره -2-5

  است.» اجرایی«باشد. وجه غالب وظایف اداره،  یا مرکز میمدیریت و 
  شود. پست سازمانی ایجاد می 6پست و حداکثر  4هر اداره با حداقل  -الف
هـا   هـا و تنـوع فعالیـت    توان به تناسب تعـداد پسـت   در تشکیالت یک اداره، می -ب

، مشروط بر آنکه تحت نظـر وي،  بینی نمود پیش» کارشناس مسئول«پست  2حداکثر 
  حداقل یک کارشناس انجام وظیفه نماید.

مجاز به ایجاد پست سازمانی با عنوان عضو هیأت علمـی در حـوزه سـتاد     دانشگاه -2تبصره 
  باشد. خود نمی

یـک  «در کلیه مؤسسات » غیر عضو هیأت علمی«هاي سازمانی  حداکثر تعداد پست -3تبصره 
گردد. در مورد  تعیین می» عضو هیأت علمی«ازمانی با عنوان هاي س تعداد پست» برابر

، تأییـد دفتـر برنامـه، بودجـه و     دانشـگاه مؤسسات تازه تأسیس بـه پیشـنهاد رئـیس    
غیر عضـو  «هاي سازمانی  تشکیالت وزارت و تصویب هیأت امنا حداکثر تعداد پست

  قابل تعیین است.» یک و نیم برابر«، حداکثر تا سقف »هیأت علمی

گیرند، عبارتند از: گـزینش،   قرار می دانشگاههایی که مستقیماً تحت نظر رئیس  فعالیت -3ده ما
حراست، نظارت و ارزیـابی، روابـط عمـومی، امـور دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر،        
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضـاي هیـأت علمـی و امـور حقـوقی، قراردادهـا و       

  رسیدگی به شکایات.

، دانشـگاه هـاي   هـا و برنامـه   حسب نیاز، حجـم فعالیـت   دانشگاهست هر در حوزه ریا -تبصره
یـا  » رئـیس دفتـر  «شود کـه در رأس آن   ایجاد می» دفتر ریاست«واحدي تحت عنوان 

در مؤسسـات رده یـک   » رئـیس «یـا  » رئـیس دفتـر  «باشد. سطح سازمانی  می» رئیس«
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و » س ادارهیرئــ«همتـراز   3و  2بــراي مؤسسـات رده  و » مـدیر «تشـکیالتی، همتـراز   
است ولیکن عمـده وظـایف واحـد    » کارشناس مسئول«تشکیالتی  4مؤسسات با رده 
  باشد. می» اجرایی«سازمانی مذکور، 

  

  گردد: هاي سازمانی واحدهاي صف به شرح ذیل تعیین می پست -4ماده 
  پست عضو هیأت علمی. 5به ازاي هر گروه آموزشی/ پژوهشی مصوب حداقل  -4-1
پست عضو هیأت علمی در گروه آموزشی/ پژوهشـی مصـوب،    5 به ازاي هر -4-2

کارشـناس  «حسب نیاز و بر اساس حجم فعالیـت، یـک پسـت سـازمانی بـا عنـوان       
  با داشتن مدرك تحصیلی مرتبط با فعالیت گروه مذکور.» آموزشی/ پژوهشی

به ازاي هر کارگاه آموزشی و یا آزمایشگاه تخصصی حسب مورد، یک پسـت   -4-3
آزمایشـگاه بـا داشـتن مـدرك     » کارشناس آموزشی«کارگاه و یا » آموزشیکارشناس «

  تحصیلی مرتبط با فعالیت گروه مذکور.

توانـد بـیش از یـک     نمـی  دانشـگاه در » عضو هیأت علمی«سقف پستهاي سازمانی  -1تبصره 
  پانزدهم تعداد معادل شده دانشجویان شاغل به تحصیل روزانه باشد.

به شرح فرمول ذیـل   دانشگاهدانشجویان شاغل به تحصیل روزانه  تعداد معادل شده -2تبصره 
  گردد: تعیین می

  )1× (تعداد دانشجویان کاردانی و کارشناسی  =تعداد معادل شده دانشجویان شاغل به تحصیل روزانه
  )6× (تعداد دانشجویان دکتري  ) +3× + (تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد 

  

بنـدي   نامه رتبه ، مبتنی بر آییندانشگاهو تخصیص رده تشکیالتی هاي ارزیابی  شاخص -5ماده 
  باشد: مصوب وزارت و موارد ذیل می ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دانشگاه

  تعدد فیزیکی واحدهاي تابعه -5-1
الملل، شعبه، دانشکده، مجتمع، پژوهشکده، آموزشکده، گـروه   تعداد واحد بین -5-2

  یو رشته آموزشی/ پژوهش
  



  
  

  10  نامه سازماندهی و تشکیالت دانشگاه تهران آیین
 

پـس از تعیـین رده    دانشـگاه هاي تابعه ستادي هر  ها و مدیریت حداکثر تعداد معاونت -6ماده 
  ) ذکر شده است.2) و (1تشکیالتی، براساس ضوابطی است که در جداول شماره (

  
  

  ها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاهبندي تشکیالت  رده - 1جدول شماره 
  عنوان                         

  حداکثر مدیریت ستادي  حداکثر معاونت  کیالتیرده تش

  1رده 

  26  6  گروه الف
  21  5  گروه ب
  19  5  گروه ج
  18  5  گروه د

  2رده 

  17  4  گروه الف
  16  4  گروه ب
  15  4  گروه ج
  14  4  گروه د

  3رده 

  14  3  گروه الف
  13  3  گروه ب
  12  3  گروه ج
  11  3  گروه د

  4رده 
  11  2  گروه الف

  10  2  ه بگرو
  9  2  گروه ج

  

حقـوقی،  «بایسـت بـه واحـد     می» 1«هاي مذکور در جدول شماره  یکی از مدیریت -1تبصره 
مشـاور  «شود. رئیس واحد مـذکور،   تخصیص داده» قراردادها و رسیدگی به شکایات

  باشد. نیز می» دانشگاهیس رئ

نایی به پیشنهاد مؤسسـات  تنها در موارد استث» 1«هاي مذکور در جدول شماره  سقف -2تبصره 
واجد حداکثر امتیازات قابل کسب، تصویب هیأت امنا و تأیید وزارت، قابل افـزایش  

  باشد. می



  
  

  11  نامه سازماندهی و تشکیالت دانشگاه تهران آیین
 

عالوه بر معاون فرهنگی و » 1«جدول شماره » 2«و » 1«هاي  در مؤسسات رده -3تبصره 
مدیریت در ذیل آن، وجود داشته باشد و » 1«و » 2«اجتماعی، الزم است به ترتیب 

الزم است ذیل سمت ریاست  ،جدول مذکور» 4«و » 3«هاي  راي مؤسسات ردهب
  بینی شود. ، مدیریت فرهنگی و اجتماعی مستقل، پیشدانشگاه

هاي پیام نور، جامع کاربردي،  دانشگاهشامل » 1«جدول شماره » 1«رده » الف«گروه  -4تبصره 
  باشد. تهران می دانشگاهاي و همچنین  حرفه و فنی

  
  ندي تشکیالت مؤسسات پژوهشی مستقلب رده - 2اره جدول شم

  حداکثر مدیریت ستادي  حداکثر معاونت  رده تشکیالتی  ردیف
  10  4  1رده   1
  7  3  2رده   2
  5  2  3رده   3

  
  گردد: هاي مشاور در مؤسسات به شرح ذیل تعیین می تعداد سمت -7ماده 

ر حوزه ریاست د» 2«و » 1«در مؤسسات رده یک تشکیالتی جداول شماره  -7-1
  ».مشاور«ها حداکثر یک سمت  و در هر یک از معاونت» مشاور«حداکثر دو سمت 

در حوزه » 2«و  »1«در مؤسسات رده دو و سه تشکیالتی جداول شماره  - 7-2
  ».مشاور«ها حداکثر یک سمت  ریاست و هر یک از معاونت

یاست در حوزه ر» 1«در مؤسسات رده چهار تشکیالتی جداول شماره  -7-3
  ».مشاور«حداکثر یک سمت 

  

و عالمت دو ستاره، (* *) » شماره«با » سرپرستی«و یا » مدیریتی«هاي  چنانچه سمت -8ماده 
ی تلق» پست سازمانی«بینی شوند، سمت مذکور  پیش دانشگاهدر سازمان تفصیلی 

تواند به پست مذکور منصوب  هیأت علمی میشود و عضو هیأت علمی یا غیر می



  
  

  12  نامه سازماندهی و تشکیالت دانشگاه تهران آیین
 

عضو دار وظایف این پست شود براي  صورتی که عضو هیأت علمی عهدهشود. در 
  شود. تلقی می» سمت سازمانی«هیأت علمی پست مذکور، 

  

ساختار سازمانی کلیه مؤسسات الزم است مورد تجدید نظر قرار گرفته و با این  -9ماده 
تصویب  ،دانشگاهنامه تطبیق داده شود. در موارد استثنایی، به پیشنهاد رئیس  آیین

سال دیگر بدون » 2«تواند حداکثر تا  می دانشگاههیأت امنا و تأیید وزیر، ساختار قبلی 
  تجدید نظر باقی بماند.

  

سال » 3«هرگونه تغییر و اصالح بعدي ساختار سازمانی مؤسسات، تنها پس از طی  -10ماده 
  باشد. پذیر می از زمان تصویب، امکان

  

ت علمی همچنین هیأت علمی و غیراعم از اعضاي هیأ اهدانشگمجموعه کارکنان  -11ماده 
 دانشگاههاي سازمانی مصوب  و قراردادي، نباید از مجموعه پستپیمانی رسمی، 

  بیشتر باشد.
  

قانون اهداف،  10، به استناد مفاد ماده تبصره 10ماده و  12نامه مشتمل بر  این آیین -12ماده 
مجلس شوراي اسالمی و در اجراي  18/5/1383وظایف و تشکیالت وزارت مصوب 

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب » 20«ماده » ب«مفاد بند 
 مجلس شوراي اسالمی، با هدف تقویت محورهاي پژوهش، 15/10/1389

هاي  هاي آموزش عالی، دوره بخشی به شیوه المللی، تنوع هاي علمی بین همکاري
گویی به جامعه و پویایی و کنترل کیفیت در  تحصیالت تکمیلی، قدرت پاسخ

منظور ایجاد  عالی و پژوهش و به ها و مؤسسات آموزش دانشگاههاي  فعالیت
هماهنگی و فراهم نمودن تسهیالت الزم در امر ساماندهی و تدوین تشکیالت 

هاي  الذکر و همچنین ایجاد زمینه براي باال بردن سهم و نقش هیأت واحدهاي فوق
وهشی، در تاریخ ها و مؤسسات آموزش عالی و پژ دانشگاهراهبري امور امناء در 

رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات  دانشگاه تهرانبه تصویب هیأت امناي  17/5/91
باشد قابل اجرا می 1/1/91تاریخ و فناوري از 


