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 مرکز مطالعات عالي انقالب اسالمي اساسنامه

 مقدمه 

هاي امام خميني )ره( بنيانگذار  هاي انقالب اسالمي و آراء و انديشه دانشگاه تهران با درک عميق و همه جانبه ظرفيت

لعات عالي المللي مرکز مطا در سطح ملي و بينآن معرفي  به منظورجمهوري اسالمي و مقام معظم رهبري )مدظله العالي( و 

 ها و توانمندي استفاده از ظرفيتاينک با هدف  تاسيس کرد. ءهيات امنا 01/9/68 را بر اساس مصوبه مورخانقالب اسالمي 

به تصويب هيات  42/01/0868که در تاريخ وري مرکز ياد شده، اساسنامه آن  بهرهارتقاء هاي واحدهاي مختلف دانشگاه براي 

 اصالح مي شود:شرح ذيل به رئيسه دانشگاه رسيده بود 

 اهداف  .1ماده 

هاي کليه واحدهاي موجود دانشگاه، زير  مرکز مطالعات عالي انقالب اسالمي؛ مرکزي پژوهشي است که با استفاده از توانمندي

نبال اي انجام داده و اهداف ذيل را د هاي پژوهشي خود را به صورت ميان رشته نظر دانشکده معارف و انديشه اسالمي فعاليت

 نمايد: مي

 اي؛ تبيين اهداف و دستاوردهاي انقالب اسالمي از طريق مطالعات و تحقيقات علمي و ميان رشته-0-0

 المللي؛ ترويج دانش در زمينه انقالب اسالمي در ابعاد مختلف در سطح ملي و بين-0-4

 المي.اجتماعي و فرهنگي انقالب اس  انجام مطالعات در مورد مباني ديني، سياسي، -0-8

 وظايف  .2ماده 

 هاي بنيادي، کاربردي و تاريخي در حوزه انقالب اسالمي؛ انجام و حمايت از پژوهش-4-0

 موضوع فعاليت مرکز؛ پژوهشي مرتبط با هاي مختلف مطالعاتي و المللي با مراکز دانشگاهي درحوزه هاي ملي و بين همکاري -4-4

 المللي در حوزه مربوط؛ هاي ملي و بين ها و همايش ها، سخنراني ها، سمينارها، کارگاه برگزاري کنفرانس -4-8

 هاي پژوهشي در زمينه انقالب اسالمي در داخل و خارج از کشور؛ حمايت از فعاليت -4-2

 انتشار آثار و دستاوردهاي علمي در حوزه انقالب اسالمي؛ -4-5



 
 

 

 المللي؛ ر سطح ملي و بينهاي آموزشي کوتاه مدت درباره انقالب اسالمي د برگزاري دوره-4-8

 المللي. علمي پژوهشي در سطح ملي و بين و انتشار مجالت و نشريات علمي ترويجي-4-7

 

 ارکان مرکز  .0ماده 

 گذاري، رئيس مرکز و شوراي علمي.  ارکان اصلي مرکز عبارتند از شوراي سياست

 گذاري  شوراي سياست -8-0

 گردد:  گذاري از اشخاص زير تشکيل مي شوراي سياست

 معاون پژوهشي دانشگاه )رئيس شورا(؛ -

 رئيس دانشکده معارف و انديشه اسالمي )نائب رئيس شورا(؛ -

 رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه؛ -

 رئيس مرکز )دبير شورا(؛ -

 رئيس دانشکده الهيات و معارف اسالمي؛ -

 رئيس دانشکده حقوق و علوم سياسي؛ -

 ي؛رئيس دانشکده علوم اجتماع -

 رئيس دانشکده ادبيات و علوم انساني؛ -

 رئيس دانشکده مطالعات جهان. -

العاده با پيشنهاد  گردد و برگزاري جلسات فوق گذاري هر سال يکبار با دعوت رئيس مرکز تشکيل مي شوراي سياست  جلسات .تبصره

 .شود دبير و موافقت رئيس شورا تشکيل مي

 گذاري:  وظايف و اختيارات شوراي سياست 8-4

 تصويب در هيات امناء دانشگاه؛جهت اساسنامه ات در يشنهاد اصالحپ -

 هاي کلي در زمينه ارتقا و رشد کمي و کيفي مرکز؛  ها و سياست ترسيم و ابالغ خط مشي -

 پيشنهاد ساختار تشکيالتي و نمودار سازماني مرکز براي تصويب در هيات امناء دانشگاه؛ -

 ئيس مرکز؛هاي مورد نياز به ر دستورالعمل پيشنهاد -

 بررسي و تصويب بودجه ساليانه مرکز در چارچوب بودجه ابالغي؛ -

 بررسي عملکرد ساالنه مرکز؛  -

 ؛براي ارائه به هيات امناء پيشنهاد انحالل مرکز به هيات رئيسه دانشگاه -

 

 

 



 
 

 

 رئيس مرکز  8-8

رئيس مرکز باالترين مقام اجرايي آنست که از بين اعضاء هيأت علمي دانشگاه تهران با پيشنهاد رئيس دانشکده معارف و 

شود. انتصاب مجدد  سال منصوب مي 8و حکم رئيس دانشگاه به مدت  گذاري انديشه اسالمي و تأييد رئيس شوراي سياست

 وي براي يک دوره ديگر بالمانع است. 

 و اختيارات رئيس مرکزوظايف -8-2

 اداره کليه امور مرکز بر طبق اساسنامه؛ -

 گذاري مرکز؛ تهيه و تنظيم بودجه ساليانه و ارائه به شوراي سياست -

 ريزي و اتخاذ تدابير الزم براي تقويت امکانات علمي، پژوهشي و مالي مرکز؛ برنامه -

 گذاري؛ سياستتهيه و تنظيم دستورالعمل هاي مورد نياز و ارائه آن به شوراي  -

گذاري براي صدور  هاي عضو شوراي سياست هاي مرکز از ميان اعضاي هيأت علمي دانشکده پيشنهاد مديران بخش -

 حکم به رئيس دانشکده؛

 عقد قرارداد به نمايندگي از مرکز مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه؛ -

 گذاري؛ ارائه گزارش عملکرد ساليانه مرکز به شوراي سياست -

 المللي مرکز.  وابط داخلي و بيننظارت بر ر -

 

 شوراي علمي مرکز  -8-5

 گردد:  مي شوراي علمي مرکز از افراد ذيل تشکيل 

 رئيس مرکز؛ -

 معاون پژوهشي دانشکده معارف و انديشه اسالمي؛ -

 هاي پژوهشي مرکز؛ مديران بخش -

 گذاري. هاي عضو شوراي سياست شش نفر از اعضاي هيأت علمي دانشکده -

هاي مربوط و حکم معاون  حقيقي شوراي علمي مرکز به پيشنهاد رئيس مرکز پس از مشورت با رؤساي دانشکدهاعضاي  ه.تبصر

 شوند. سال منصوب مي 8پژوهشي دانشگاه به مدت 

  وظايف و اختيارات شوراي علمي -8-8

 گذاري؛  هاي آموزشي و پژوهشي به شوراي سياست ها و طرح بررسي و پيشنهاد برنامه -

 هاي علمي و پژوهشي؛ ها و سمينارها و کارگاه ي براي برگزاري کنفرانسريز برنامه -

 بررسي و تأييد انتشار نشريات و کتب علمي و تخصصي؛ -

 شود؛ گيري در مورد اموري که از سوي رييس مرکز به شورا محول مي بررسي و تصميم -



 
 

 

 هاي علمي مرکز.  هاي آموزشي کوتاه مدت تخصصي بخش بررسي و تأييد برنامه -

 

 مقررات اداري، مالي و استخدامي .4اده م

که مصوب هيات امناي دانشگاه  هاي دانشگاه مطابق مقررات و آيين نامه ،مرکزو به کار گيري کارکنان امور اداري و مالي 

 تهران است خواهد بود.

کز پژوهشي داخل و خارج ها و مرا گيري از ظرفيت اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران و ساير دانشگاه به منظور بهره .تبصره

 شوند. اساس ضوابط دانشگاه منصوب مي کشور، مرکز صرفاً داراي عضو هيأت علمي وابسته خواهد بود که بر

 

 منابع مالي  .0ماده 

 اعتبارات تخصيصي دانشگاه 5-0

 کمک هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي5-4

 درآمد حاصل از فعاليت هاي مرکز 5-8

 شي و پژوهشي با ساير سازمان هاي دولتي و غيردولتي داخلي و خارجي عقد قراردادهاي آموز5-2

 

 انحالل مرکز  .6ماده 

 و تصويب هيات امناي دانشگاه منحل مي شود.مرکز با پيشنهاد هيات رئيسه 

 .تبصره. در صورت انحالل همه اموال و دارايي آن پس از تسويه ديون به دانشگاه منتقل مي شود

 

. دانشگاه تهران رسيد. امنايبه تصويب هيأت  81/5/0897تبصره در تاريخ  2 ماده و 7ه در اين اساسنام 9ماده 

 


