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 معاونت پژوهشی 

  

  

 

 

 ی مرکز یایمرکز مطالعات اوراساساسنامه 

 مقدمه 

و   يقات علمي و پژوهشي، توسعه تحق   يدانشگاه تهران با هدف كمك به رفع نيازهاي علم   یمرکز  یایمرکز مطالعات اوراس

الملليب  ي هايگسترش همکار به اختصار، دان  يمركز  ياي اوراس  در حوزه   ين  اين اساسنامه  شگاه تهران،  تاسيس مي شود. در 

علوم، تحقيقات    و بر اساس ضوابط وزارتتقاضا محور    مركز شود. اين  خوانده مي  مركز،  يمركز  يا يكز مطالعات اوراس دانشگاه و مر 

 كند.  دانشگاه فعاليت مي ي ن اساسنامه و مقررات پژوهشيو مطابق مفاد ا بود خواهد 2نوع و فناوري 

 

 رار .  جايگاه حقوقی و محل استق1 ه ماد

 استقرار خواهد داشت.دانشکده در آن و   بود خواهد ياس ي دانشکده حقوق و علوم س وابسته بهمركز 

 

  . ماموريت2ماده 

تر منطقه اوراسياي    شناخت هرچه دقيق  يبرا  يداني م  يعلم با هدف گسترش مطالعات و توليدات    افتهي مطالعات سازمان    -2-1

 ؛مركزي

،  يدفاع  ، يخارجدر حوزه هاي    ي و دولت  يصوص خ  يها  خشدر ب  لف كشورمخت  ي سازمان هابه    ي ارائه خدمت پژوهش-2-2

و با هدف تامين منافع    ياتحاد شورو  بازمانده ازجهت تنظيم روابط با جمهوري هاي  در    ي اجتماع  و  ي ، فرهنگي، اقتصاد ي تيامن

 كشور؛ 

ش ارتباط با سترگ   وبرقراري  ن  ي و همچن دانشگاه    ي پژوهشكز  او مر  ها  به دانشکده  ي و مشاوره ا  يارائه خدمات پژوهش -2-3

 ؛كشور  يپژوهش كز ادانشگاه ها و مر

 با دانشگاه ها وو    ياتحاد شورو  بازمانده از   يها  يدر جمهور  يپژوهش راكز  گسترش ارتباط با دانشگاه ها و مبرقراري و    -2-4

 . جهان يپژوهشمراكز 



  . اهداف3ماده 

  ي ها   يو جمهور  قفقاز  يها  ي جمهور  ،يزكمر   ياي آس  يها  ي جمهوره،  يروس   ونيق شناخت فدراسيگسترش و تعم   -3-1

 ؛ يشورواتحاد  يبازمانده از فروپاش  يي وپاار

 ؛ ل حوزه خزريق شناخت مسايتعم گسترش و-3-2

 ؛ يبازمانده از اتحاد شورو ي ها يجمهور ران دري ا مورد منافع ج. ا. در  ي ت مطالعات علميگسترش و تقو-3-3

 .يمركز يايران در اوراسيا .ا ج. ي است خارجين س يتدو يارائه راهکار برا-3-4

 

   . ارکان4 ماده 

 .است  ي علم يس و شوراي، رئياستگذاريس  يشامل شورا مركزاركان 

 

 . شورای سیاستگذاری 5ماده 

  -وظيفه تعيين خط مشي فعاليت هاي علميكه    بود  مركز خواهدعلمي و سياستگذاري  شوراي سياست گذاري باالترين مرجع  

 تشکيل مي شود:ر ياز افراد زو  داشتخواهد  دهرا به عه آن  ، ترويجي يپژوهش

 ؛ س شورا(ي )رئ حقوق و علوم سياسي س دانشکده يرئ -1-5

 ؛س شورا(يب رئي)نا  حقوق و علوم سياسي دانشکده  يمعاون پژوهش  -2-5

 ؛  مركز تيخبره در موصوع فعال يات علم يك نفر عضو هي -3-5

 ؛ اه(گخارج از دانشاز ) مركز ي كاربرد  ييك نفر خبره مرتبط با موضوع پژوهشها -4-5

 . )دبير شورا(  مركزرئيس  -5-5

  يو حکم معاون پژوهش   و علوم سياسي حقوق    س دانشکدهيد رئيي، تا مركزس  يشنهاد رئيشورا به پ   يقيحق  ي : احکام اعضاهتبصر

 شود.  يمدت سه سال صادر م  يدانشگاه برا

 

 ی سیاستگذاری ارات شورا یوظائف و اخت. 6ماده 

 ذيل است:  چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه به شرح  ر وظايف و اختيارات شوراي سياستگذاري مركز د

 ؛ مركزالتي، نمودار سازماني يب طرح تشکيتصو -1-6

   ؛مركز  ي اساس يها  يها، ، راهبردها و خط مش ب برنامهين و تصوييتع -2-6



 ؛موجود يپژوهش  ي ا انحالل گروه هايد يجد ي پژوهش ي جاد گروه هايا -3-6

 ؛ و ترازنامه ساالنه يمال  ي هاصورت حساب ، يه ايو سرما ي جار يب بودجه هايتصو -4-6

 ؛ امناي دانشگاه پيشنهاد اصالحات اساسنامه جهت طرح و تصويب در هيات -5-6

 ؛ ازيمورد ن ي ن و جذب منابع ماليتامچگونگي در مورد گيري م  يتصم -6-6

 ؛دانشگاه  و آيين نامه هايمقررات در چارچوب  ي اجرايي امور مالي و اداري  هاشيوه نامه ب يتصو -7-6

 .سوي رئيس مركزوع هاي ديگر ارجاعي از گيري در مورد موض  تصميم -8-6

 

 مرکز . رئیس7ماده 

حقوق و علوم سياسي   س دانشکدهي رئبه پيشنهاد از ميان اعضاي هيات علمي كه  است مركز ، باالترين مقام اجرايي مركز رئيس

  يدوره ها   يبرا  تيد مسئول يشود. تمدسال منصوب مي    3و با حکم رئيس دانشگاه براي مدت  دانشگاه    يد معاون پژوهشييو تا

 .  ي نداردنعم  يمتوال

 

 مرکزس یف رئياوظ. 8ماده 

   ؛ ياستگذاريس يشورا ه هاي مصوب اجراي -1-8

 ؛ ياستگذار يس  ي مصوب شورا يها يدر چارچوب ساختار، برنامه ها، راهبردها و خط مش  مركزاداره -2-8

 ؛ مربوطه طبق مقررات صدور احکام مركز و  ر مسئوالن اجرايي گو دي گروه هاي پژوهشي انتخاب معاونين، مديران  -  3-8

 ؛ ياستگذاريس يبراي بررسي و تصويب در شورا يمعل   يتنظيم بودجه و تراز ساليانه و ارائه آن از طريق شورا-4-8

 ؛ يپژوهشطرح هاي   ارائه خدمات و جذب يبرا يي اجرا ي و سازمانها ي علم يهاارتباط با  موسسه يبرقرار-5-8

 ؛ قررات دانشگاه و م هادر چارچوب مصوبه ين المللياطات بارتب يرقرارب-6-8

 . دانشگاهو مقررات  است هايارچوب س در چ مركز شبرد اهداف يپ  يبراهاي پژوهشي قرارداد  بستن -7-8

 

   ی.  شورای علم 9ماده 

است يس  يبه انتخاب شورا ي مل ات عي و دو نفر عضو ه ي پژوهش يها ران گروهيس، معاونان، مديمتشکل از رئ مركز يعلم  يشورا

 ود.حکم رئيس شورا خواهد بو  ي گذار

 



 . وظايف و اختیارات شورای علمی 10اده م

 ؛ مركز ي و پژوهش ي علم  ي ن برنامه هايتدو-1-10

 ؛ ضوابط و مقررات دانشگاهكشور با رعايت    يياجرا يه به دستگاهها يارا يكالن برا يوهشپژ  يطرح ها يبررس-2-10

 ؛ ياستگذاري س ي به شورا يپژوهش  يامه و برنامه هانن ييآشنهاد ي پ-3-10

 ؛ ن آنهايتام يالزم برا  يه راهکارها يو اراهاي مركز  گروه  يو پژوهش يم ، عل يزات يتجه يازهاين يبررس-4-10

 ؛ يو پژوهش يآموزش ي هانارها، كارگاهي سم يبرگزار  يبرا يزيبرنامه ر-5-10

 .را انتشچاپ و  يبرا يو پژوهش ي آثار علم يبررس-6-10

 

 و اداری  ی. مقررات مال11ماده 

 ؛ شودين م يتام  ي تاف يدر يو كمك ها يپژوهش  ياز محل قراردادها مركز  يمنابع مال -1-11

 ؛ نامه هاي دانشگاه خواهد بوديينآمركز مطابق مقررات و  ي امور مالي، ادار-2-11

 ؛ ندينما  يار کهم  مركزتوانند به عنوان عضو وابسته با  ي دانشگاه م ي ات علميه ي اعضا-3-11

از   يک يزيف   يو فضا  يانسان ي رويآن اعم از ن ي نه هايهز همه .شود ي به صورت خودگردان اداره م ير مال ظاز ن مركز-4-11

 شود.  ين م يحاصله تام يدرآمدها محل

 

 . انحالل  12ماده 

دارايي هاي مركز پس از    در صورت انحالل اموال وشود.    يممنحل  پيشنهاد دانشگاه و تصويب هيات امناي دانشگاه  با    مركز

 منتقل خواهد شد.  ييد رئيس دانشگاه به دانشکده حقوق و علوم سياسي  ه ديون و با تاتسوي

 

 به تصويب هيات امناي دانشگاه تهران رسيد.  24/11/96تبصره تنظيم و در تاريخ  1ماده و   13 اين اساسنامه در . 13ماده 

 

 

 

 . 

 


