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 مرکز تحقیقات حکمرانی منابع طبیعیاساسنامه 

 مقدمه  0ماده 

کمك به رفع نیازهاي با هدف شود خوانده می " مرکز"که در این اساسنامه به اختصار  مرکز تحقیقات حکمرانی منابع طبیعی

تقاضا  ،مرکز نیاشود. یتاسیس م حکمرانی و مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست حوزهکشور در  و پژوهشی یعلم

دانشگاه  یمقررات پژوهشو اساسنامه ن یامطابق مفاد  بوده و( يقات و فناوری، تحقوزارت علوم ضوابط)بر اساس  2ا نوع یمحور 

 کند.فعالیت میخوانده می شود  "دانشگاه"تهران که به اختصار 

 . جايگاه حقوقی و محل استقرار2ه ماد

نامیده می  دانشکدهکه به اختصار ) منابع طبیعی دانشگاه تهران ی پردیس کشاورزي ومنابع طبیع دانشکدهوابسته به  مرکز

 باشد.می (شود

 ماموريت .3ماده 

 ؛رتبط با حوزه فعالیت مرکزهاي پژوهشی مها و پروژهاجراي طرح  -1

 ؛وردر راستاي رفع نیازهاي علمی بخش منابع طبیعی کش مودن توانمندي هاي دانشگاههماهنگ ن -2-3

 به موسسه هاي ذیربط در دانشگاه؛ نیازهاي مرتبط با حکمرانی منابع طبیعی کشور و ارائه آنهاشناسایی  -3-3

 کید بر شیوه هاي ترکیبی در کشور.اکولوژیك با تا –ارایه الگوهاي حکمرانی سازگار پایدار نظام هاي اجتماعی -4-3

  . اهداف4ماده  . اهداف4ماده 

 شور در حوزه حکمرانی منابع طبیعی؛هشی ککمك به رفع نیازهاي علمی و پژو-1-4

ایجاد ارتباط موثر و عملیاتی در راستاي بکارگیري ظرفیت هاي بین المللی در توانمندسازي جامعه محلی و مدیریت -2-4

 ؛مشارکتی منابع طبیعی



 عی؛نظري و چارچوب سازي حکمرانی منابع طبیي آموزشی مرتبط با ادبیات مفهومی، برگزاري کارگاه ها-3-4

 ؛در شرایط مختلف آب و هوایی کشور در مقیاس حوزه آبخیز تولید ارزشهاي تحقیقات پیرامون زنجیره -4-4

اجرایی در راستاي ارتقاء دانش  هاي آموزشی براي دانشجویان و کارشناسان دستگاه و کارگاه هاي برگزاري دوره ها-5-4

 .سیستمیکسب و کار هاي پایدار اکو کارآفرینی محیطی و مرتبط با

 ارکان .0ماده

 .باشدمی یعلم يشورا و سی، رئياستگذاریس يشوراشامل مرکز ارکان 

 يگذاراستیس يشورا .6ماده

فعالیت هاي علمی،  وظیفه تعیین خط مشیکه بوده  مرکز علمی و سیاستگذارين مرجع یباالتر ياست گذاریس يشورا

 باشد: یر میفراد زاز او متشکل را به عهده داشته  مرکزتحقیقاتی، ترویجی 

 ؛س شورا(یرئبه عنوان ) پردیس کشاورزي و منابع طبیعیس یرئ 1-6

 ؛منابع طبیعی دانشکده رئیس2-6

 ؛رئیس دانشکده علوم اجتماعی 3-6

 ؛رئیس دانشکده جغرافیا 4-6

 ؛رئیس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي 5-6

 ؛معاون پژوهشی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 6-6

 ؛یر گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریتمد 7-6

 ؛مرکزت یدر موضوع فعال دانشکدههر از  صاحب نظر یات علمیعضو هنفر  كی 8-6

 ؛)خارج از دانشگاه( مرکز يکاربرد يهامرتبط با موضوع پژوهش صاحب نظرك نفر ی 9-6

 .دبیر شورا( به عنوان ) مرکزرئیس  11-6

. اعضاي حقیقی به پیشنهاد شودیسال صادر م 3دت م يبرا دانشگاه ین پژوهشمعاو توسطشورا  ياحکام اعضا .تبصره 

 تعیین می شوند. پردیس کشاورزي و منابع طبیعیو تایید رئیس  مرکزرئیس 

 ارات شورایف و اختيوظا. 7ماده

هیات نظور ارائه به مبه  مرکز ینمودار سازمان و یالتیتشک ساختار پیشنهادهاي کلی، برنامه هاي کالن ،  تصویب سیاست 7-1

 ؛امناي دانشگاه

 ؛مرکز يها یب برنامه ها، راهبردها و خط مشین و تصوییتع 7-2

 ؛موجود یپژوهش يا انحالل گروه هاید یجد یپژوهش يجاد گروه هایا 7-3

 ؛یمال يو صورت حساب ها مرکزب بودجه یتصو 7-4



 ؛هیات امناي دانشگاه یات رئیسه ودر ه براي تصویب مرکزاساسنامه  ر و اصالح موادییتغ پیشنهاد 7-5

 .ازیمورد ن ین و جذب منابع مالیم در مورد نحوه تامیاتخاذ تصم 7-6

 .باشد یت شورا در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه مااریف و اختیه وظایکل : تبصره

 مرکز سیرئ .9ماده

 یمعاون پژوهشو تایید  س کشاورزي و منابع طبیعیپردیس یرئشنهاد یپ باشد که به یم مرکز یین مقام اجرایس، باالتریرئ

 باشد. یبالمانع م یمتوال يدوره ها يت براید مسئولیتمد شود. سال منصوب می 3براي مدت س دانشگاه یو با حکم رئدانشگاه 

 سیف رئياوظ. 8ماده

 ؛يگذار استیس يمصوبات شورا ياجرا 1-9

 ؛يگذار استیس يمصوب شورا يها یهبردها و خط مشدر چارچوب ساختار، برنامه ها، رامرکز اداره  2-9

 ؛و صدور احکام مربوط طبق مقررات مرکز ییگر مسئوالن اجرایران و دین، مداتخاب معاوننا 3-9

 ؛يگذار استیس يب در شورایو تصو یبررس يبرا یعلم يق شورایانه و ارائه آن از طریم بودجه و تراز سالیتنظ 4-9

 ؛یپژوهش يارائه خدمات و جذب طرح ها و پروژه ها يبرا ییاجرا يو سازمان ها یسات علمارتباط با موس يبرقرار 5-9

 .در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه ین المللیارتباطات ب يبرقرار 6-9

 ی. شوراي علم01ماده

 ياب شورابه انتخ یأت علمینفر عضو ه و دو یپژوهش يها ران گروهی، مدنس، معاویمتشکل از رئ مرکز یعلم يشورا

 باشد: یر میارات زیف و اختیوظابا  ياستگذاریس

 ؛یو پژوهش یعلم ين برنامه هایتدو 1-11

 ؛ییاجرا يها ه به دستگاهئارا يبرا یپژوهش يطرح هاو تدوین  یبررس 2-11

 ؛يگذار استیس يبه شورابرنامه هاي پژوهشی براي ارائه شنهاد یپ 3-11

 ؛ن آنهایتام يالزم برا يه راهکارهائو ارا یپژوهش و ی، علمیزاتیتجه يازهاین یبررس 4-11

 ؛یو پژوهش یآموزش يهانارها، کارگاهیسم يبرگزار يزیبرنامه ر 5-11

 .انتشار يبرا یو پژوهش یآثار علم یبررس 6-11

 شود. یسال صادر م 3مدت  يبرا يگذاراستیس يس شورایرئ توسط یعلم يشورا یقیحق ياحکام اعضاتبصره: 

 ، مالی و استخدامیيادار ررات. مق00ماده

 ؛شود ین میتاممردمی  یافتیدر يو کمك ها، هدایا یپژوهش ياز محل قراردادها مرکز یمنابع مال 1-11

 ؛باشد یدانشگاه م ين نامه هاییمطابق مقررات و آ مرکز و استخدامی ي، اداریمال امور 2-11



 يهمکارمرکز توانند به عنوان عضو وابسته با  یانشگاه مد یات علمیه ياعضات علمی بوده و امرکز فاقد عضو هی 3-11

 ؛ندینما

از و کلیه هزینه هاي آن اعم از نیروي انسانی و فضاي فیزیکی شود  یبه صورت خودگردان اداره م یاز نظر مال مرکز 4-11

 شود. ین میحاصله تام يمحل درآمدها

 . انحالل 02ماده

 شود. می منحل دانشگاه امناي هیات تصویب و دانشگاه رئیسه هیات موافقت ،گذاري سیاست شوراي پیشنهاد با مرکز-1-12

 د.گرد می منتقل دانشگاه به دیون سویهت از پس آن هاي دارایی و اموال مرکز، انحالل صورت در-2-12

 د.یسدانشگاه تهران ر يأت امنایب هیتصو به 1/5/1398یخ تاردر تبصره  3و ماده  13 این اساسنامه در : 03ماده 

 


