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 معاونت پژوهشی

  

 

 

 

 اساسنامه پژوهشکده تاریخ علم

: به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی دانشگاه تهران و با توجه به نقش اساسی مطالعات تاریخ علوم دوره اسالمی کلیات

در ایجاد و تقویت حس هویت دینی و ملی و ضرورت ایفای سهم بایسته ایران اسالمی در شناساندن دستاوردهای علمی 

ز کمک به رفع نیازهای پژوهشی و آموزشی کشور در زمینه تاریخ علوم دانشمندان دوره اسالمی بویژه مفاخر بزرگ ایران و نی

خوانده می شود بر اساس موافقت « پژوهشکده»پژوهشکده تاریخ علم وابسته به دانشگاه تهران که در این اساسنامه به اختصار 

 .اسنامه اداره خواهد شدن طبق این اسآشورای گسترش آموزش عالی تأسیس و امور  22/0/57مورخ  7905/22اصولی شماره 

 هدف -۱ماده 

هدف پژوهشکده تحقیق در زمینه های مرتبط با تاریخ علوم، بویژه تاریخ علوم دقیقه مشتمل بر علوم پایه، کاربردی و زیستی 

 .می باشد ...( ریاضیات، نجوم، مهندسی، پزشکی، داروشناسی،)

 محل فعالیت  -۲ماده 

 .محل فعالیت پژوهشکده در تهران است

 وظایف -۳ماده 

انجام طرح های پژوهشی بنیادی در زمینه تاریخ علوم بویژه تاریخ علوم دقیقه مشتمل بر علوم پایه، کاربردی و زیستی  -2

 وابسته(. ریاضیات، نجوم، مهندسی، پزشکی، داروشناسی و سایر رشته های)

علمی الزم برای تامین کادر  تاریخ علم به منظوربرگزاری دوره های آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته  -2

 ها و سایر مراکز علمی کشور  دانشگاه



 
 

 

 .ایجاد کتابخانه و مرکز اسناد تخصصی تاریخ علم -3

 .چوب مقررات و ضوابطارچ ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات پژوهشی و آموزشی در داخل و خارج از کشور در -۴

ایجاد ارتباط مطلوب و هماهنگ با نیروهای ذیصالح متخصص و مبتکر و پژوهشگران ایرانی و خارجی و فراهم نمودن  -7

 .امکانات الزم برای آنها

 .برگزاری گردهمایی های تخصصی و عمومی در زمینه تاریخ علم و مطالعات علم -6

 .علم تاریخ خبرنامه و مجله نشر همچنین و اسالمی دوره علمی مهم آثار نشر ۔5

 .یپژوهشمراحل کلیه های مراکز تاریخ علم در  ز آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفتا گیری بهره -8

 ارکان -۴ماده 

 ارکان پژوهشکده عبارتند از: 

  شورای عالی (الف

 ب( رئیس

 آموزشی  -ج( شورای پژوهشی 

 آموزشی -های پژوهشی  گروه (د

 الف( شورای عالی

پژوهشکده عبارتند از: معاون پژوهشی دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه، رئیس پژوهشکده و شورای عالی 

 .سه نفر از شخصیت های برجسته تاریخ علم و مطالعات علم

: سه نفر از شخصیت های برجسته تاریخ علم به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و تأیید معاون پژوهشی دانشگاه و حکم تبصره

 سال منصوب می شوند.  3است دانشگاه برای مدت ری

 :وظایف و اختیارات شورای عالی -

 .. اصالح اساسنامه و تعیین خط و مشی کلی پژوهشکده و پیشنهاد به دانشگاه جهت تصویب طبق مقررات2

 ها و ترازنامه ساالنه و گزارش عملکرد پژوهشکده توسط رئیس پژوهشکده گزارش حساب .2



 
 

 

 پژوهشکده و پیشنهاد به دانشگاه جهت تصویب، طبق مقررات یبررسی سازمان ادار .3

 .طبق مقررات تصویبهای بین الملی و بین دانشگاهی و پیشنهاد به دانشگاه جهت  های همکاری . بررسی طرح۴

  .دانشگاه مقررات چارچوب در پژوهشکده علمی هیأت اعضاء استخدامی مقررات تصویب .7

 .لمی، پژوهشی و آموزشی پژوهشکدهع های سیاست بتصوی. 6

 .. بررسی ایجاد و یا انحالل گروه های پژوهشی و آموزشی که توسط رئیس پژوهشکده ارائه می گردد5

 رئیس  ب(

اب صانت .وب می شودصسال از میان اعضاء هیات علمی دانشگاه و یا حکم رئیس دانشگاه من 3رئیس پژوهشکده برای مدت 

  .بالمانع استمجدد وی 

 :وظایف رئیس پژوهشکده

 .آنها به دانشگاه برای تصویب د. تنظیم آیین نامه های مالی، اجرایی و اداری و پیشنها2

 .چوب اساسنامه و ضوابط و مقرراتاروهشکده برای انجام هر چه بهتر امور مربوط در چپژاداره و هدایت  .2

 .شکده بر اساس تشکیالت مصوبپیشنهاد صدور احکام مسئولین و مدیران پژوه. 3

 مقررات.اد مالی و اداری و مکاتبات در چارچوب ضوابط و نامضای قراردادها و اس .۴

 دانشگاه.به آن تنظیم بودجه ساالنه و بودجه تفضیلی و پیشنهاد  .7

 هشکده.های پژوهشی و امور آموزشی پژو نظارت بر حسن اجرای طرح .6

. 8 .آموزشی و پژوهشی گروه هایفراهم آوردن تسهیالت الزم برای ارتقاء سطح علمی و تخصصی اعضای هیات علمی  .5

 .رعایت قوانین و مقررات مربوط افتتاح حساب های بانکی مورد نیاز پژوهشکده و معرفی دارندگان حق امضای مجاز یا

 آموزشی –ج( شورای پژوهشی 

 ترکیب -2

 آموزشی( -شورای پژوهشی رئیس )رئیس  -2/  2

 آموزشی( -دبیر شورای پژوهشی )معاون پژوهشی و آموزشی  -2/  2



 
 

 

 مدیران گروه ها  -3/  2

دو نفر از پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پژوهشکده متخصص در زمینه تاریخ علم به پیشنهاد رئیس پژوهشکده  -۱تبصره 

 و تایید شورای عالی 

برای اعضای شورای پژوهشی با معرفی رئیس پژوهشکده و تأیید معاون پژوهشی دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه  -۲تبصره 

 .منصوب می شوند و انتصاب مجدد بالمانع است سال 2مدت 

 .شورای مذکور حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد -۳تبصره 

 وظایف و اختیارات -2

 (.شامل برنامه های آموزشی و پژوهشی)تدوین برنامه های علمی پژوهشکده  -2/  2

 .تصویب طرح های پژوهشی و تعیین داور یا داوران طرح های پژوهشی -2/  2

 .های پژوهشکده اعالم نظر در مورد گسترش و تغییرات الزم در گروه -3/  2

 .نظارت بر انتشار نشریه های علمی و پژوهشی -۴/  2

 .انتشاراتی، علمی و پژوهشی پژوهشکده ،یتبررسی نیازهای تجهیزا -7/  2

 .تعیین خط و مشی پژوهشکده برای ارتباط علمی با مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در محدودة ضوابط و مقررات -6/  2

  .ها و اظهار نظر درباره کارکرد گروه بررسی -5/  2

  .های علمی های تحصیلی و ماموریت فرصت های مطالعاتی، بورس بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان -8/  2

 .پیشنهاد برگزاری سمینارهای بین المللی به شورای عالی -0/  2

 .تصویب پیشنهادات نشر آثار مهم علمی دوره اسالمی و مجالت و خبرنامه های تاریخ علم -29/  2

 .روه های پژوهشی پژوهشکدهتصویب آیین نامه ها و دستور العمل های پژوهشی گ -22/  2

 .شورا محول شود بهچوب ضوابط و مقررات از سوی شورای عالی با رئیس پژوهشکده رانجام سایر اموری که در چا -22/  2

 0ماده 

 دانشگاه تهران می باشد.پژوهشکده از نظر مقررات اداری و مالی مشمول آیین نامه های 



 
 

 

 6ماده 

تابع مقررات دانشگاه  )علمی و عمومی( مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینشاعضاء هیات علمی پژوهشکده از نظر 

 تهران می باشند.

  ۷ماده 

 .انحالل پژوهشکده با پیشنهاد شورای عالی پژوهشکده و تصویب دانشگاه طبق مقررات می باشد

  8ماده 

 شد. گاه تهران منتقل خواهددر صورت انحالل، اموال و دارائی های پژوهشکده پس از تسویه دیون به دانش

 0ماده 

دانشگاه تهران طبق مقررات امکان پذیر می  تصویبهرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد شورای عالی پژوهشکده و 

 باشد. 

  رسید. به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه تهران 7/0/86تبصره در تاریخ  ۴ماده و  0این اساسنامه در 

 


