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 ی تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاس اساسنامه موسسه حقوق 

های  شود و این موسسه از کمک موسسه حقوق تطبیقی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تاسیس می - 1ماده 

 گردد. مالی دولتی و خصوصی برخوردار می

 باشد:های زیر میموسسه حقوق تطبیقی دارای هدف -2ماده 

های حقوقی در کشورهای مختلف و نشر مقایسه هایی  مطالعه و مقایسه حقوق و مقررات فعلی و تازه ترین پدیدهتحقیق و    -1

 که از لحاظ علمی و عملی مفید باشد. 

انجام مطالعات تطبیقی خاص در مسائل و مطالبی که مورد احتیاج بخش عمومی یا بخش خصوصی باشد به تقاضای موسسات    -2

 یا اشخاص ذی نفع. 

 ترجمه کتب و مقاالت مفید راجع به حقوق تطبیقی و حقوق خارجی. -3

کنفرانس  -4 در  شرکت  طریق  از  ایران  حقوق  خصوصیات  کنفرانسشناساندن  تشکیل  المللی،  بین  سمینارهای  و  و  ها  ها 

 های خارجی.های بین المللی در ایران و نشر مقاالت و کتب به زبانینارسم

 های تحقیق. ارکان موسسه عبارت است از شورای موسسه: رئیس موسسه، دبیرخانه موسسه و به تعداد الزم بخش -3ماده 

 شورای موسسه مرکب از: -4ماده 

 رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. -1

 ا به عهده خواهد داشت.رئیس موسسه حقوق تطبیقی که سمت دبیرکل شورا ر -2



 یکی از معاونان وزارت امور خارجه به معرفی وزیر امور خارجه. -3

 یکی از معاونان وزارت دادگستری به معرفی وزیر دادگستری. -4

پنج نفر از کارشناسان و اشخاص صاحبنظر در مسائل حقوق تطبیقی بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی    -5

 ئیس دانشگاه. و تصویب ر

برای چهار سال خواهد بود که در آخر سال دوم سه نفر از پنج نفر به حکم   4ماده  5مدت عضویت اعضا مشمول بند  -5ماده 

 قرعه از عضویت خارج خواهند شد.

 انتخاب مجدد اعضای شورا مانعی ندارد.  –تبصره 

بیرکل شورا تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات شورا با  شورای موسسه الاقل هر سه ماه یک بار به دعوت رئیس یا د  -6ماده  

 حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات به اکثریت آرای حاضرین اتخاذ خواهد شد.

 وظایف شورا عبارت است از: -7ماده 

 تعیین خط مشی کلی موسسه. -1

 های مزبور بنا به پیشنهاد رئیس موسسه.های تحقیقی بخشهای تحقیق و تصویب برنامهایجاد و انحالل بخش -2

 های داخلی و اداری موسسه. نامهتصویب آیین -3

 رسیدگی به بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد خواهد شد. -4

 اتخاذ تصمیم درباره رد یا قبول هدایا.  -5

 اشد.اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که در صالحیت سایر ارکان موسسه نب -6

رئیس موسسه از بین استادان حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده حقوق و  -8ماده 

 شود.علوم سیاسی و موافقت رئیس دانشگاه برای مدت چهار سال تعیین می



شورای موسسه و نظارت در انجام   رئیس موسسه باالترین مقام اداری و اجرایی موسسه بوده و مسئول اجرای مصوبات   -9ماده  

های مربوط و بودجه نامههای تحقیقی موسسه و نصب و عزل و تعیین میزان حقوق کارمندان اداری موسسه در حدود آیینبرنامه 

 باشد. مصوب می

در    معاون موسسه و رئیس دبیرخانه موسسه توسط رئیس موسسه تعیین خواهد شد و وظایف آنان را رئیس موسسه -10ماده 

 حدود مقرارت تعیین خواهد کرد.

معاون موسسه از میان اعضای هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با موافقت رئیس دانشکده برگزیده خواهد    -تبصره

 شد.

 باشد.دبیرخانه موسسه عهده دار مکاتبات و ضیط اوراق و اسناد مربوط به موسسه می  -11ماده 

با توجه  به امکانات مادی موسسه بنا به پیشنهاد رئیس موسسه و موافقت رئیس دانشکده    های تحقیق موسسهبخش  -12ماده  

 حقوق و تصویب شورای موسسه تعیین خواهد شد. 

 در صورتی که رئیس موسسه ادامه کار یک بخش را مفید تشخیص ندهد انحالل آن را به شورا پیشنهاد خواهد کرد.  -13ماده  

 درآمدهای موسسه عبارتند از:  -14ماده 

 گردد. مبلغی که هر سال به نام موسسه حقوق تطبیقی در بودجه دانشگاه منظور می -1

های تحقیقاتی در اختیار موسسه گذاشته  های دولتی و خصوصی برای انجام طرحها یا سازمانمبلغی که از طرف وزارتخانه  -2

 شود.می

 ص یا موسسات به موسسه داده شود.هدایایی که ممکن است از طرف اشخا -3

 شود.درآمدهای اختصاصی که در مقابل انجام خدمات یا از فروش نشریات و کتب حاصل می -4

 ها در این موسسه طبق مقررات دانشگاه خواهد بود.التحقیق، فوق العاده و یا سایر پرداختمیزان حق -15ماده 



ها به وسیله چک به تحقیق، دستمزد، کارمزد، پاداش کارکنان و سایر پرداختالهای موسسه از قبیل حقکلیه هزینه -16ماده  

 امضای رئیس )یا معاون موسسه( و حسابدار پرداخت خواهد شد.

موسسه بموقع اجرا های کار و تحقیقات موسسه به پیشنهاد رئیس موسسه پس از تصویب شورای های الزم و برنامهنامهآیین    

 گذاشته خواهد شد. 

 


