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 معاونت پژوهشی 

  

 

                                                  

 

 تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایرانمرکز  ةاساسنام

 شود. مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران به صورت یک واحد مستقل در دانشگاه تهران تاسیس می -1ماده 

 هدف -2ماده 

 مناطق کویری و بیابانی ایران از لحاظ طبیعی، انسانی، اجتماعی و مسائل مربوط به محیط زیست .  شناخت جامع  - الف 

 اعتالی سطح پژوهش علمی کشور به منظور عمران مناطق کویری و بیابانی و بهبود وضع زندگی مردم. -ب

های پژوهشی در  ابانی با ایجاد دورهتامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه مسائل کویری و بی   -ج

 مرتبط.مقطع کارشناسی ارشد و باالتر با همکاری سایر واحدهای 

 وظایف -۳ماده 

 ؛های الزم در زمینه شناخت جامع مناطق کویری و بیابانی ایران انجام مطالعات و پژوهش - الف 

های جامع پژوهشی به منظور عمران، تعدیل و با از بین بردن شرایط نامساعد زندگی مناطق کویری و و طرحها تهیه برنامه -ب

 بیابانی ؛ 

المللی در مورد حل مسائل مربوط به مناطق کویری  های مختلف مملکتی و بینها و سازمانمشاورت و همکاری با دانشگاه  - ج  

 و بیابانی ایران؛ 

 مربوط به مناطق کویری و بیابانی؛ های نمونه اجرای طرح -د



 های تخصصی کوتاه مدت جهت باز آموزی کارشناسان در زمینه مسائل کویری و بیابانی؛ تشکیل دوره -ه

ها در سطح کشوری و بین المللی و ترتیب شرکت کارشناسان ذیصالح مرکز و  ها و سخنرانیتشکیل سمینارها و کنفرانس  -و

 وهشی ملی و بین المللی؛ اعضاء هیات علمی در مجامع پژ 

 ایجاد یک مرکز اسناد و مدارک علمی از کارهای انجام شده مربوط به مناطق کویری و بیابانی؛ - ز 

دعوت و استفاده از کارشناسان داخلی و خارجی متخصص در مسائل مربوط به مناطق کویری و بیابانی و فراهم کردن    - ح  

 امکانات در این مورد؛ 

ای مسافرتی علمی و پژوهشی و فراهم کردن امکانات برای اعضای هیات علمی و کارشناسان ذیصالح مرکز هتنظیم برنامه  - ط  

 در این مورد؛ 

 های پژوهشی )اصلی و فرعی( در مناطق کویری و بیابانی؛ ایجاد ایستگاه - ی 

 های مورد لزوم؛ ایجاد آزمایشگاه -ک 

 ت مربوط به مناطق کویری و بیابانی. چاپ و نشر نتایج مطالعات و همچنین کتب و مقاال - ل 

 سازمان و تشکیالت -4ماده 

مرکز دارای یک رئیس، یک شورا، یک معاون پژوهشی، یک معاون مالی و اداری، چهار گروه پژوهشی، امور هماهنگی، دبیرخانه،  

ای پژوهشی در شهرهای حاشیه ههای مرکزی و ایستگاهکتابخانه و انتشارات، واحدهای مالی و اداری )حسابداری(، آزمایشگاه

 کوبر خواهد بود. 

 شورای پژوهشی مرکز -۵ماده 

 اعضای شورا -الف

های پژوهشی  مرکز دارای یک شورای پژوهشی متشکل از: رئیس مرکز ، معاون پژوهشی ، معاون اداری و مالی و مدیران گروه

 خواهد بود. 



ها با موسسات  علمی و یا افراد ذیصالح غیردانشگاهی از وزارتخانه  هایانتخاب و انتصاب حداکثر سه نفر از شخصیت - 1تبصره 

 مربوط، به عضویت در شورای پژوهشی به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب رئیس دانشگاه بالمانع است.  

 تواند از افراد صاحبنظر دیگر برای مشورت در جلسات خود دعوت نماید.شورای پژوهشی می -2تبصره 

 وهشیوظایف شورای پژ -ب

 های پژوهشی و اتخاذ تصمیم درباره آنها.های پژوهشی پیشنهادی گروهها و طرحبررسی برنامه -1

 های پژوهشی مرکز. ایجاد هماهنگی بین گروه - ۲

 های پژوهشی و خدماتی مرکز با توجه به خط مشی دانشگاه  تدوین سیاست -٣

های مملکتی و  های پژوهشی با واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهی و دیگر سازمانایجاد ارتباط و هماهنگی بین گروه  -۴

 بین المللی.  

های مملکتی و بین المللی در امور مربوط به شناخت مناطق ها و اقدامات الزم در زمینه جلب همکاری سازمانانجام بررسی -۵

 های پژوهشی وکاربرد آنها، رحکویری و بیابانی و تهیه ط

 های پژوهشی مرکز. ایجاد هماهنگی درباره تقسیم اعتبارات پژوهشی بین گروه -6

 رئیس مرکز -6ماده 

 شود.رئیس مرکز توسط ریاست دانشگاه از میان اعضای هیات علمی دانشگاه تعیین و منصوب می

 وظایف رئیس مرکز 

 های آموزشی و پژوهشی، امهتعیین خط مشی اجرائی مرکز در قالب برن -1

 اداره امور مرکز و نظارت بر حسن اجرای مقررات پژوهشی، اداری و مالی و کار واحدهای تابعه و هماهنگ کردن فعالیت آنها    -۲

 بینی و تامین اعضای پژوهشی و اداری مورد نیاز. پیش -٣

 بوط به مرکز با رعایت مقررات.ها و اسناد و مدارک مراداره امور مالی و اداری و امضای کلیه چک  -۴



 های تعیین شدهتنظیم بودجه مرکز براساس خط مشی -۵

 ها و واحدهای ذیربط.تهیه و پیشنهاد نظرات اصالحی در امور مربوط به مرکز و ارسال آن به مقام -6

ها  کاس نظرات مرکز به مقامهای کلی دانشگاه در مرکز و انعایفای نقش رابط میان مرکز و دانشگاه از طریق توجیه سیاست  -۷

 و واحدهای ذیربط.

های پژوهشی  ها و بخشهای پژوهشی و تعیین خط مشی پژوهشی مرکز با همکاری گروههای الزم در مورد برنامهانجام بررسی  -8

 ها و واحدهای ذیربط.مرکز و مقام

 تعیین دستور جلسات شورای پژوهشی مرکز و اجرای مصوبات شورای پژوهشی.  -9

 های پژوهشیگروه -۷اده م

 گروه پژوهشی به شرح زیر خواهد بود:   ۴مرکز دارای 

 گروه پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی   -1

 گروه پژوهشی علوم زمین   -۲

 گروه پژوهشی علوم انسانی و هنر -٣

 گروه پژوهشی علوم فنی و مهندسی   -۴

 باشد: های پژوهشی به شرح زیر میدارای بخشهای فوق هر یک ازگروه

 گروه پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی شامل:  - الف 

 بخش پژوهشی کشاورزی و دامپروری  -1

 بخش پژوهشی منابع طبیعی   -۲

 بخش پژوهشی محیط زیست طبیعی  -٣

 گروه پژوهشی علوم زمین شامل: - ب 



 بخش پژوهشی زمین شناسی   -1

 بخش پژوهشی جغرافیا  -۲

 بخش پژوهشی اقلیم شناسی  -٣

 گروه پژوهشی علوم انسانی و هنر شامل: - ج 

 بخش پژوهشی علوم اجتماعی و اقتصادی  -1

 بخش پژوهشی باستان شناسی  -۲

 بخش پژوهشی معماری و شهرسازی   -٣

 بخش پژوهشی فرهنگ و هنر  -۴

 ت بخش پژوهشی بهداش -۵

 گروه پژوهشی فنی و مهندسی شامل:   -د

 بخش پژوهشی معدن  -1

 بخش پژوهشی منابع انرژی  -۲

 بخش پژوهشی عمران روستایی   -٣

های مذکور مسائل مختلفی از قبیل اکولوژی، زمین شناسی، خاک شناسی، معدن شناسی، هیدرولوزی،  هیدروگرافی،  در بخش

محیط زیست، منابع انرژی )باد، خورشید و ...(، منابع معدنی و غیره ... مورد  ژئومورفولوژی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی،  

 بررسی قرار خواهد گرفت. 

های پژوهشی دیگری را های پژوهشی و بخشهای خود تشکیل گروهتواند متناسب با برنامهشورای پژوهشی مرکر می  - تبصره

 پیشنهاد نماید.

عضای هیات علمی دانشگاه تهران به پیشنهاد رئیس مرکز و حکم ریاست دانشگاه  های پژوهشی از بین امدیران گروه -8ماده 

 شوند.منصوب می



 شود.حکم الزم در مورد سایر اعضای هیات علمی با هماهنگی واحد مربوط صادر می – تبصره

 . هر بخش پژوهشی مرکب از یک رئیس و تعدادی محقق و کارشناس و افراد کمکی و فنی خواهد بود -9ماده 

 باشد:های پژوهشی مرکز در حال حاضر به شرح زیر میایستگاه

 ایستگاه پژوهشی کاشان  -1

 هشی یزد ایستگاه پژو -۲

 ایستگاه پژوهشی کرمان  -٣

 ایستگاه پژوهشی زاهدان  -۴

 ایستگاه پژوهشی بیرجند  -۵

 ایستگاه پژوهشی طبس  -6

 ایستگاه پژوهشی سبزوار -۷

 ایستگاه پژوهشی سمنان  -8

 ایستگاه پژوهشی گنبد کاووس -9

 ایستگاه پژوهشی ایرانشهر -10

 ایستگاه پژوهشی چابهار  -11

 ایستگاه پژوهشی بندرعباس -1۲

 ایستگاه پژوهشی الر  -1٣

 ایستگاه پژوهشی بوشهر -1۴

 ایستگاه پژوهشی اهواز -1۵



های پژوهشی بعداً تهیه و به ها و روسای بخشموسسه با شرح وظایف هر یک از واحدها و مدیران گروه  تفضیلینمودار سازمان  

 سازمان مرکزی دانشگاه ارسال خواهد شد.

 بودجه و امور مالی و اداری  -10ماده 

 شود.بودجه مرکز همه ساله توسط رئیس مرکز تنظیم و برای تصویب به دانشگاه پیشنهاد می

بودجه مرکز گذشته از بودجه عادی، از سایر وجوهی که به عنوان کمک از دانشگاه و دیگر مؤسسات داخلی و خارجی   - تبصره

 گردد . شود، تامین میاهداء می

 بینی نشده است تابع مقررات دانشگاه خواهد بود.سایر مواردی که در این اساسنامه پیش -11ماده 

تبصره در یکصد و بیست و ششمین جلسه پیاپی شورای دانشگاه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه   ۵ماده و    11این اساسنامه در  

 یکهزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب رسید. 

 

 

 


