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پژوهشکده علوم دریایی ةاساسنام  

 

مقدمه. 1ماده   

ریزی دقیق و عزم ملی و همه جانبه کلیه  دریا منبعی سرشار از مواهب الهی است که بهره مندی از منافع آن مستلزم برنامه

کیلومتر خط  0055نقش آفرین در امور مرتبط با آن خواهد بود. جمهوری اسالمی ایران با داشتن حدود دستگاه ها و نهادهای 

ساحلی و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران یک کشور دریایی محسوب می شود. ایران با سابقه 

انسانی، می تواند اساس اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی  حضور تاریخی در عرصه دریا، توانمندی های فنی و سرمایه غنی

جنوب در -خود را بر پایه توسعه دریایی بنا کند. موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غنی انرژی، نقش آقرینی به عنوان کریدور شمال

که به واسطه دریا در جنوب غرب آسیا، دسترسی به آب های آزاد و اشتغال زایی باال، تنها بخشی از ظرفیت هایی است منطقه 

اختیار کشور قرار دارد. همچنین علوم دریایی با توجه به حوزه های متنوع آن از قبیل کشتی سازی، فراساحل، شیالت، حمل 

شور شناخته شده و ک پیشرفت، به عنوان یکی از راهبردی ترین حوزه های و... گردشگری ، محیط زیست،و نقل، صنایع نظامی

در این دانشگاه تهران  پژوهشکده علوم دریاییموجب رشد و شکوفایی اشتغال و اقتصاد کشور می شود.  مسلما توجه به آن

 و پژوهشی یعلمکمک به رفع نیازهای خاورمیانه و منطقه آسیای غربی و کشور، تعامل سازنده و موثر در سطح با هدف راستا 

 ، پردیس بین المللی کیش«دانشگاه» اختصار، دانشگاه تهران بهدر این اساسنامه . شودیتاسیس معلوم دریایی حوزه در 

و بر اساس ضوابط وزارت علوم تقاضا محور پژوهشکده  نیا شود. خوانده می «پژوهشکده» پژوهشکده علوم دریایی و «پردیس»

  دانشگاه فعالیت می کند. یمقررات پژوهشو اساسنامه ن یامطابق مفاد و  خواهد بود 2، تحقیقات و فناوری نوع 

:و محل استقرار جایگاه حقوقی  .2ه ماد  

 خواهد بود. یاد شده پردیساستقرار آن در محل و  بودهبین المللی کیش پردیس وابسته به پژوهشکده ، 

:ماموریت .3ماده   

به توسعه توانمندی های فنی و پرورش سرمایه انسانی  العات و پروژه های علمی و پژوهشیبا انجام مط پژوهشکده علوم دریایی

تعامل سازنده و موثر در سطح کشور، خاورمیانه و همچنین از طریق و متخصص در حوزه های متنوع علوم دریایی می پردازد 



کرده و در اساس اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی میهن اسالمی را بر پایه توسعه دریایی بنا  موجبات منطقه آسیای غربی،

 رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه تحقیقات علوم دریایی می پردازد.

  . اهداف:4ماده 

 ؛استحصال از منابع دریا بهبود و آبزیان با هدف  به دریا در زمینه علوم مربوطو مرزهای دانش گسترش تحقیقات -1

 ؛از طریق تعامل با مراکز معتبر بین المللی انجام مطالعات دریایی-2

ای و های آموزشی و پژوهشی با عنایت به تقاضاهای اقتصادی کشور و نیازهای منطقهکارگاههمایش، سمینار و  اجرای-3

 ؛در حوزه علوم دریایی جهانی

 ؛های دریاییرسی، مطالعه و انجام پژوهش با هدف کمک به حفظ و تعادل اکوسیستمبر-4

 ؛های ذیربطهای کاربردی حسب درخواست سازمانانجام پژوهشاز طریق  و منطقه ای ملی توسعه همکاری های -0

 ؛عرصه تحقیقات مربوط به دریا در نوین های فناوری از استفاده گسترش-6

 .انجام پژوهش برای بهره برداری اصولی منابع دریایی با توجه به ضرورت توسعه پایدار-7

  ارکان: .5 ماده

 باشد. یم یعلم یشورا و سیرئ، یاستگذاریس یشوراشامل  پژوهشکدهارکان 

: يگذار استیس يشورا .6ماده   

-وظیفه تعیین خطکه بوده  مدیریتی پژوهشکدهعلمی و برای تعیین خط مشی های ن مرجع یباالتر یگذاراستیس یشورا

 باشد: یر میاز افراد زو متشکل عهده داشته را به پژوهشکدههای علمی، تحقیقاتی، ترویجی فعالیت مشی

 ؛س شورا(ی)رئ سیپردس یرئ -1

 ؛س شورا(یب رئی)نا سیپرد یمعاون پژوهش -2

 ؛پژوهشکده ت یخبره در موضوع فعال یات علمیعضو هنفر  کی -3

 ؛)خارج از دانشگاه(  پژوهشکده یکاربرد یهاخبره مرتبط با موضوع پژوهشک نفر ی -4

 .)دبیر شورا(  پژوهشکدهرئیس  -0

دانشگاه  یس و حکم معاون پژوهشیپردس ید رئیی، تاپژوهشکدهس یشنهاد رئیشورا به پ یقیحق یاحکام اعضا .تبصره

 .شود یسال صادر م 3دت م یبرا

  ارات شوراي سیاست گذاريیف و اختیوظا.  7ماده  

 وظایف و اختیارات شورای سیاست گذاری پژوهشکده در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه به شرح ذیل است :



 ؛پژوهشکده  یسازمان، نمودار یالتیب طرح تشکیتصو .1

 ؛پژوهشکده  یاساس یهایمشها، راهبردها و خطب برنامهین و تصوییتع .2

 ؛موجود یپژوهش یهاا انحالل گروهید یجد یپژوهش یهاجاد گروهیا .3

 ؛نامه ساالنهو تراز یمال یهاحسابو صورت یاهیو سرما یجار یهاب بودجهیتصو .4

 ؛جهت طرح و تصویب در هیات امنای دانشگاه اساسنامه  اصالحات شنهادیپ .0

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

 ؛دانشگاهو آیین نامه های مقررات  شیوه نامه های اجرایی امور مالی و اداری در چارچوبب یتصو .7

 .ارجاعی از سوی رئیس پژوهشکده  ر موضوعاتیم درباره سایاتخاذ تصم .0

پژوهشکده : سیرئ .8ه ماد  

و تایید معاون  پردیسس یرئشنهاد یپ بهاز میان اعضای هیات علمی که  است مرکز یین مقام اجرای، باالترپژوهشکده سیرئ

منعی  یمتوال یهادوره یت براید مسئولیتمد سال منصوب می شود. 3برای مدت س دانشگاه یو با حکم رئ پژوهشی دانشگاه

  ندارد. 

ر است :یبه شرح ز پژوهشکدهس یف رئیاوظ.  9ماده   

 ؛گذاری اجرای مصوبات شورای سیاست .1

 ؛های مصوب شورای سیاستگذاریمشیدر چارچوب ساختار، برنامه ها، راهبردها و خط پژوهشکدهاداره  .2

 ؛و صدور احکام مربوطه طبق مقررات پژوهشکده خاب معاونین، مدیران واحدها و دیگر مسئوالن اجراییانت .3

 ؛تراز سالیانه و ارائه آن از طریق شورای علمی برای بررسی و تصویب در شورای سیاستگذاری تنظیم بودجه و .4

 ؛های پژوهشیها و پروژههای اجرایی برای ارائه خدمات و جذب طرحبرقراری ارتباط با موسسات علمی و سازمان .0

 ؛المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهرانبرقراری ارتباطات بین .6

 .دانشگاهها و مقررات مصوب چارچوب سیاستدر  پژوهشکدهاهداف برای پیشبرد  پژوهشی قاد قراردادانع .7

  :یشوراي علم . 11ه ماد

نفر عضو هیأت علمی به انتخاب شورای  و دو یپژوهش یهاران گروهین، مدناس، معاویمتشکل از رئ پژوهشکده یعلم یشورا

 :ر است یارات زیف و اختیوظابا سیاستگذاری 

 ؛پژوهشکده  یو پژوهش یعلم یهان برنامهیتدو -1

 ؛با رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه  ییاجرا یهاه به دستگاهیارا یکالن برا یپژوهش یهاطرح یبررس -2



 ؛یاستگذاریس یبه شورا یپژوهش یهاو برنامهها نامه نییشنهاد آیپ -3

 ؛ن آنهایتام یالزم برا یراهکارهاه یگروه و ارا یو پژوهش ی، علمیزاتیتجه یازهاین یبررس -4

 ؛یو پژوهش یآموزش یهانارها، کارگاهیسم یبرگزار یبرا یزیربرنامه -0

 .انتشار یبرا یو پژوهش یآثار علم یبررس -6

 سال صادر می شود. 3رئیس شورای سیاستگذاری برای مدت  احکام اعضای حقیقی شورای علمی توسط .تبصره

: يادارو  یمالمقررات  . 11ماده   

 های دریافتی تامین می شود؛از محل قراردادهای پژوهشی و کمک پژوهشکدهمالی منابع  .1

 ؛است های دانشگاه نامهمطابق مقررات و آیینپژوهشکده مالی، اداری و به کارگیری کارکنان  امور .2

 ند؛ینما یهمکارپژوهشکده توانند به عنوان عضو وابسته با یدانشگاه م یعلمهیأت  یاعضا .3

های آن اعم از نیروی انسانی و فضای صورت خودگردان اداره می شود و کلیه هزینه نظر مالی بهاز  پژوهشکده .4

 شود.فیزیکی از محل درآمدهای حاصله تامین می

  :. انحالل12ماده 

اموال و دارایی های ، هیات امنای دانشگاه منحل می شود . در صورت انحاللتصویب  پیشنهاد دانشگاه و باپژوهشکده 

 کیش منتقل خواهد شد. به پردیس بین المللی دانشگاه  تایید رئیسپژوهشکده پس از تسویه دیون و با 

 به تصویب هیأت امنای دانشگاه تهران رسید.َ 24/11/66 در تاریخ وتنظیم َتبصره  2و ماده  13این اساسنامه در .  13ماده  

 


