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 اساسنامه مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی

 

مختلف علوم تربیتی و روان شناسی های  و در رشتهن دانشروانشناسی و علوم تربیتی کمک به ایجاد های  دانشکدههای  از هدف

تهران به پژوهشی قابل دستیابی است مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه های  با توسعه فعالیت ااست و این مهم تنه

دارد.  نوپژوهشی و در نتیجه ایجاد دانش های  تخصصی جایگاه ویژه ای در زمینه توسعه فعالیت -عنوان یک مرکز پژوهشی 

های  این مؤسسه با برقراری ارتباط میان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با سایر نهادها و مؤسسات آموزشی پژوهشی گام

کند. وجود این مؤسسه در دانشکده در راستای سیاست جدید   می علمی در جامعه ایفاهای  هست یافتبموثری را در جهت کار

 .باشد  می وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حمایت از مراکز تحقیقاتی دانشگاهی

 هدف -1 ماده

شناسی و علوم تربیتی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف زیر موسسه پژوهشی روان شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان 

 شود.  می دانشگاه تهران تأسیس

مختلف روان شناسی و علوم تربیتی و پیشبرد دانش های  بنیادی و کاربردی در رشتههای  کمک به گسترش پژوهش -الف 

 .روانشناسی و آموزش و پرورش و رفع مشکالت روانی و آموزش و پرورش در کشور

 .شناسی و علوم تربیتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری کمک به بهبود آموزش و پژوهش روان -ب

مختلف آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمات روان شناسی و آموزش و پرورش برای سازمان هایی که از های  ی در زمینهنرایز -ج

 مؤسسه تقاضا کنند.

 .مذکورهای  اشاعه روان شناسی علمی و علوم تربیتی در جامعه و تشویق افراد به پژوهش در زمینه -د



 
 

 

پژوهش و آموزش و خدمات روان های  آموزشی روان شناسی و علوم تربیتی و مراکز علمی دیگر در زمینههای  کمک به گروه -ه

 .شناسی و آموزش و پرورش

 وظایف مؤسسه -2ماده 

 .پژوهشی کشور -آموزشی  ضروریالزم در رابطه با نیازهای های  پژوهشی و پیشنهاد اجرای طرحهای  هبررسی زمین -الف

 علمی.های  تخصصی مورد نیاز و تنظیم مقالههای  برنامه ریزی جهت تألیف و ترجمه و نشر کتاب -ب

  .پژوهشی از لحاظ ارزش علمی و تخصصی و امکان اجرای آنهاهای  ارزیابی طرح -ج

 .ارایه خدمات مشاوره ای و اطالع رسانی در زمینه روان شناسی و علوم تربیتی -د

و مؤسسات داخلی و خارجی فعال در زمینه آموزش و پژوهش و خدمات روان شناسی و علوم ها  ایجاد ارتباط با دانشگاه -ه

 .یتتربی

روان شناسی و علوم تربیتی و شرکت در مجامع مختلف های  ملی و بین المللی در زمینههای  تشکیل سمینارها و کنفرانس -و

 .ملی و بین المللی روان شناسی و علوم تربیتی

آموزشی تکمیلی، کوتاه مدت و معادل برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور و افزایش کارایی دانش های  برگزاری دوره -ز

 .آموختگان روان شناسی و علوم تربیتی

 .روان شناسی و علوم تربیتیهای  اسناد و مدارک علمی داخلی و خارجی در رشتهگردآوری کتب، نشریات،  -ط

 .تهیه وسایل و ابزارهای علمی و فنی در حوزه روان شناسی و علوم تربیتی و تکثیر و عرضه آنها در صورت نیاز -ک

شود   می یا افراد پیشنهادها  سازمانپژوهشی و خدمات مشاوره ای و فنی را که از جانب های  تواند طرح  می مؤسسه -۳ماده 

 .به شرط تأمین اعتبار و بر اساس قرارداد اجرا نماید

کارآموزی های  دوره ،مختلف کشور براساس قرارداد و به شرط تأمین اعتبارههای  تواند برای سازمان  می تبصره: مؤسسه

 خدمات مشاوره ای انجام دهد. یااختصاصی 

 ارکان موسسه -۴ هماد

 الف: شورای علمی مؤسسه 



 
 

 

 ب: رئیس

 ج: معاون

 پژوهشیهای  گروه :د

  :اعضای شورای موسسه - ۵ماده 

 .رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ) رئیس شورا ( -1

 .معاون پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی -۲

  .ه(سه )دبیر شورای موسسرئیس مؤس -۳

 .هسسمعاون مؤ -۴

 ه.سپژوهشی مؤسهای  گروهمدیران  -۵

 .آموزشی دانشکده بر حسب موردهای  مدیر گروه با نماینده پژوهشی گروه -۶

ریاست مؤسسه دبیر  ،دانشگاه تهران بر حسب نیاز و به پیشنهاد رئیس مؤسسههای  دو عضو هیئت علمی از دانشکده -۷

 .انجام خواهد داده وظایف ایشان را سشورای علمی مؤسسه بوده و در غیاب وی معاون مؤس

 .تواند از افراد دیگر برای مشاوره در جلسات خود بدون حق رأی دعوت بعمل آورد  می تبصره: شورا

 وظایف شورای موسسه -6ماده 

  می ه و با حکم رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برای مدت دو سال منصوبساعضای شورا به پیشنهاد رئیس مؤس

 :به شرح زیر استشوند. وظایف شورا 

 .پژوهشی و آموزشی و خدماتی مؤسسه با توجه به خط مشی پژوهشی و آموزشی در دانشگاههای  تدوین سیاست -الف 

 .آموزشی و مشاوره ایهای  علمی و دورههای  تصویب آئین نامه و مقررات مربوط به پژوهش -ب 

 .پژوهشی و آموزشی موسسههای  تصویب برنامه -ج

 .یشپژوههای  تصویب طرح -ه



 
 

 

ه به پژوهش و آموزش اشتغال خواهند سستصویب صالحیت استادان و مدرسان و متخصصان داخلی و خارجی که در مؤ -و

 .تخصصیهای  و دورهها  داشت و همچنین تعیین و تصویب کارگاه

 .تصویب انتشارات مؤسسه -ز

 .و اجرایی مرکزعلمی های  ح: تصویب اساسنامه کلینیک و مرکز مشاوره و تدوین سیاست

 .ط: تصویب و تأیید برنامه سمینارهای علمی

رئیس مؤسسه از میان اعضاء هیئت علمی مؤسسه یا دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی به پیشنهاد رئیس  -7 ماده

 .شود  می دانشکده و حکم رئیس دانشگاه به مدت دو سال منصوب

 وظایف رئیس موسسه -۸ماده 

 هدایت امور مؤسسه و نظارت بر اجرای آنها  -الف

 مؤسسه جهت تصویب در شورای علمی مؤسسه های  تدوین و ارایه برنامه -ب 

 پیش بینی و تأمین اعضای هیأت علمی پژوهشی و کارکنان مورد نیاز  - و

 ارائه گزارش عملکرد ساالنه مؤسسه  -ج 

 تنظیم بودجه تفصیلی مؤسسه  -د

 دبیر شورا-ه

معاون مؤسسه از میان اعضاء هیئت علمی مؤسسه یا دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی به پیشنهاد رئیس  0ماده  -

 .شود  می مؤسسه و با حکم رئیس دانشکده منصوب

 :ه عبارتند ازسپژوهشی مؤسهای  گروه -19ماده 

روان شناسی  -شناسی و آموزش کودکان استثنایی روان  -شناختی  -روان شناسی تربیتی های  گروه روان شناسی با گرایش -

 .مشاوره و بالینی

 .برنامه ریزی درسی -مدیریت آموزشی  -تحقیقات آموزشی های  گروه علوم تربیتی با گرایش -



 
 

 

 پژوهشی افزایش خواهد یافت.های  تبصره: با توجه به توسعه دانشکده و بنا به ضرورت، گرایش گروه

   باشد.  می سسه تابع مقررات تنظیم بودجه ساالنه دانشگاهبودجه ساالنه مؤ-11ماده 

شود قبول و بر طبق ضوابط   می به آن اهداها  هایی که از طریق اشخاص یا سازمان مؤسسه مجاز است هدایا و کمک -1تبصره 

 دانشگاه هزینه نماید.

 شود.  می ات مربوط هزینهعواید اختصاصی مؤسسه محسوب و طبق مقرر ءزجه سدرآمدهای متفرقه مؤس -۲تبصره 

 .موسسه در مواردی که در این اساسنامه ذکر نشده است، تابع مقررات دانشگاه است -12ماده 

 به تصویب رسید. ۲۷/9/۷9 تبصره در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۴ماده و  1۳این اساسنامه در  - 1۳ماده 

 

 


