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 معاونت پژوهشی

  

 

 

 

 اساسنامه موسسه جغرافیا دانشگاه تهران

 مقدمه

مختلف پژوهشی جغرافیایی در جمهوری اسالمی ایران نگرش به اصول های  ریزی یکی از اهداف مهم و اساسی در برنامه

ه که جزو نیل به خودکفایی ملی در این زمینباشد. با توجه به هدف فوق و به منظور  می ناشی از آنهای  ضرورتجغرافیایی و 

م و گذشت بیش از ربع علباشد و همچنین تحوالت مربوط به این  می اکیدات اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانت

 .شود می به این شرح اصالح یارافغصویب اساسنامه قبلی اساسنامه جدید موسسه جتقرن از 

 هدف -فصل اول 

جدید و مطالعات جغرافیایی و شناسایی سرزمین ایران و  تحقیقاتی الاعته جغرافیا سییر اساسنامه موستغهدف از -7ماده   

های  و سایر سازمانها  مختلف ذیربط در دانشگاههای  همجوار و هماهنگی و همکاری با موسسه و منطقهدیگر کشورهای 

 باشد . می اجرایی

 وظایف موسسه -فصل دوم 

ملی مسائل جغرافیایی ایران از جهات مختلف و عی بمنظور شناسائی تتحقیقاهای  تدوین و اجرای طرح ،هیهت -6ماده 

آشنایی با وسایل و امکانات جغرافیایی کشورهای دیگر به جهت بهره برداری از آنها در سیستم اجرائی و برنامه ریزی کشور که 

 .باعث شناخت مناطق محروم و توجه خاص به این مناطق خواهد شد

الزم های  ران و همکاریتهسب برای پیشرفت تعلیم علوم مختلف وابسته به جغرافیا در دانشگاه مناهای  بررسی روش ۳ماده  -

 ؛در کشور در پیشبرد آن



 
 

 

منتشر شده در داخل و  مختلفمجالت تخصصی و راهنماهای  ،مجموعه ها، نقشه ها ،بتک ،جمع آوری تهیه مدارک -4ماده 

 ؛باشد می روریضخارج از کشور که برای تحقیقات جغرافیایی 

- ؛جغرافیایی داخلی و خارجیهای  برقراری ارتباط و همکاری متقابل با موسسات و انجمن 5ماده 

- ؛تحقیق علمی در زمینه جغرافیاهای  تربیت مربی( جهت آشنایی با شیوه)کوتاه مدت های  برگزاری دوره 2ماده 

  ؛مختلف عمرانی کشورهای  ایران و پروژهتوسعه ای جمهوری اسالمی های  مشارکت فعاالنه در برنامه-1ماده 

نرم افزاری و های  تولید و جمع آوری بسته ،توسعه و ترویج کاربرد کامپیوتر در مطالعات جغرافیایی همچنین تهیه-۸ماده   

 ؛ت جغرافیایی ایران و جهاناطالعاایجاد بانک 

- ؛بین المللیعلمی داخلی و های  و سخنرانیها  تشکیل سمینارها و کنفرانس 9ماده 

- ؛هسو انتشار کتب، مقاالت علمی و نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در موس تدوین 72ماده 

  ؛انعقاد قراردادهای خدمات علمی و فنی و مشاوره ای با موسسات دولتی و غیردولتی در ارتباط با جغرافیا- 77ماده 

  ،کارشناسان ،جغرافیایی برای استفاده اعضاء هیات علمیآموزشی و کمک آموزشی های  تهیه و تولید فیلم-76ماده 

 .پژوهشگران و دانشجویان رشته جغرافیا

 سازمان و تشکیالت() ارکان –فصل سوم 

- باشد . می شرح زیره ارکان موسسه ب 7۳ماده 

 شورای موسسه  -الف 

 رئیس -ب 

 پژوهشیهای  گروه -ج

مدیر  ،رئیس و معاون موسسه ،انینساز: رئیس دانشکده ادبیات و علوم ا عبارتندضای این شورا عا شورای موسسه 74ماده  -

 ؛موسسه پژوهشیهای  گروه جغرافیا و مدیران گروه



 
 

 

 .رئیس موسسه نایب رئیس شورا خواهد بود و ادبیات و علوم انسانی رئیس شورا رئیس دانشکده -تبصره 

  ه عبارتند از:سوظایف شورای موس-75ماده 

 ؛پژوهشی، آموزشی و خدماتی موسسههای  سیاستتدوین  -الف 

  ؛تحقیقاتیهای  و تصویب طرحنظر ، اظهارسیررب -ب

 ؛بررسی و تصویب بودجه تفصیلی موسسه جهت ارائه را به دانشگاه  -ج

 شود. می موسسه به شورا ارجاعئیس بررسی و اظهارنظر در موارد دیگر که از طریق ر -د

جغرافیا به پیشنهاد رئیس دانشکده ادبیات و علوم  یا گروهرئیس موسسه از بین اعضای هیات علمی موسسه و  72ماده  -

 .شود می انسانی و با تائید و حکم رئیس دانشگاه منصوب

  :اشدب می شرح زیره وظایف رئیس موسسه ب- 71ماده 

موسسه را در مقابل کلیه مراجع داخلی و یا خارجی با ی و اداری بوده و نمایندگی یرئیس موسسه باالترین مقام اجرا -الف 

 حق توکیل غیر خواهد داشت.

 ؛بینی و تامین اعضای هیات علمی پژوهشی و کارکنان مورد نیاز پیش – ب

  ؛ائید و ارسال به دانشگاهتارائه گزارش عملکرد ساالنه موسسه به شورای موسسه جهت  -ج 

  ؛تعیین شده و ارائه آن به شورای موسسههای  خط مشیتنظیم بودجه تفصیلی موسسه براساس  -د

 ؛تعیین دستور جلسات شورای موسسه با هماهنگی با رئیس شورا و اجرای مصوبات این شورا -ه

  پژوهشی موسسه های  گروه– 7۸ماده 

 :باشند شرح زیر میه ب موسسه دارای سه گروه پژوهشی

 گروه پژوهشی جغرافیای طبیعی -الف 

 گروه پژوهشی جغرافیایی انسانی  -ب 

 گروه پژوهشی کارتوگرافی -ج 



 
 

 

 بودجه و امور مالی -فصل چهارم 

- :ابع بودجه موسسه از طرق زیر تامین خواهد شدمن 79ماده 

 بودجه عمومی( )ک دانشگاه مک -الف 

 اختصاصیدر آمدهای  -ب 

 ها  هدایا و کمک ،سایر منابع از قبیل موقوفات -ج

 .باشد می گردش امور مالی موسسه تابع آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاهتبصره: 

  شورای دانشگاه رسیده است. به تصویب 02/0/17در تاریخ تبصره ماده و دو  02ل، صاین اساسنامه با چهار ف-62ماده 

 

 


