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 اساسنامه پژوهشکده فرهنگ و هنر 

 وابسته به دانشگاه تهران 

 کلیات

نیازهای پژوهشی کشور در زمینه مسائل حوزه به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی دانشگاه تهران و نیز کمک به رفع  

فرهنگ و هنر، پژوهشکده فرهنگ و هنر وابسته به دانشگاه تهران که در این اساسنامه به اختصار مرکز خوانده می شود بر اساس 

این اساسنامه، قوانین،  15/2/78مورخه    5446/22مجوز شماره   امور آن طبق مفاد    شورای گسترش آموزش عالی تاسیس و 

 مصوبات و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

 اهداف -1ماده 

 ؛توسعه و گسترش پژوهش -1

 ؛ ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء فعالیت های پژوهشی در زمینه مطالعات فرهنگ و هنر -2

 .همکاری پژوهشی با موسسات آموزشی کشور به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت های پژوهشی  -3

 ر محل استقرا  -2ماده 

 . محل استقرار و فعالیت پژوهشکده فرهنگ و هنر، باغ نگارستان دانشگاه تهران

 وظایف  -3ماده 

 وظایف مرکز که با توجه به اهداف فوق در زمینه های مطالعات هنری و فرهنگی انچام می گیرید عبارتند از: 



 ؛ بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی -1

 ؛ بنیادی، کاربردی و توسعه ایانجام طرح های پژوهشی  -2

 ؛ فراهم آوردن امکانات الزم و متناسب با فعالیت های پژوهشی مرتبط -3

 ؛ انجام خدمات مشاوره علمی و فنی -4

 ؛ انجام فعالیت های ضروری در جهت بکارگیری نتایج تحقیقات -5

داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات  برقراری ارتباط هماهنگ با نیروهای متخصص، موسسات و جوامع علمی و پژوهشی    -6

 ؛ کشور

 . آگاهی از آخرین نتایج پژوهش ها و پیشرفت های علمی و بهره گیری از آنها در امور پژوهشی -7

 ارکان -4ماده 

 ؛ رئیس  -الف

 ؛ شورای پژوهشی  -ب

 . واحدهای وابسته -ج

 هیات امنا -5ماده 

پژوهشکده فرهنگ و هنر را مشابه سایر واحدهای دانشگاه تهران، آن چنان که هیات امنای دانشگاه تهران تصدی امور مربوط به  

 قانون معین کرده است بر عهده دارد. 

 

 سازمان و تشکیالت -6ماده 

مرکز دارای یک رئیس، یک شورا، یک معاون اداری و مالی، چهار گروه پژوهشی، امور هماهنگی، دبیرخانه، کتابخانه و مرکز 

 رات، گنجینه آثار هنری و دانشگاهی و واحدهای اداری و مالی خواهد بود.اسناد، واحد انتشا

 



 رئیس  -7ماده 

رئیس مرکز که نماینده قانونی رئیس دانشگاه تهران در مراجع حقیقی و حقوقی می باشد از بین اعضا هیات علمی با حکم رئیس  

 باشد: دانشگاه تهران منصوب می شود. وظایف و اختیارات رئیس به شرح ذیل می

فعالیت های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات    -1 امور پژوهشکده و نظارت بر حسن اجرای کلیه  اداره و هدایت 

  ؛مربوطه

 ؛صدور احکام معاونان و مدیران مرکز بر اساس تشکیالت مصوب -2

 ؛ امضای قرارداد و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب -3

 ؛تنظیم و پیشنهاد بودجه ساالنه و تفصیلی به دانشگاه تهران برای تصویب -4

 ؛تنظیم و پیشنهاد بودجه ساالنه و پنج ساله به دانشگاه تهران برای تصویب -5

 . ارائه گزارش عملکرد ساالنه مرکز به دانشگاه تهران -6

 شورای پژوهشی  -8ماده 

 ترکیب شورا عبارت است از:

 ؛پژوهشکده )رئیس شورا(رئیس  -1

 ؛معاون پژوهشی مرکز )دبیر شورا( -2

 ؛ معاون اداری و مالی مرکز -3

 ؛ مدیران گروه های پژوهشی -4

 .دو تا پنج تن از اعضای هیات علمی به انتخاب رئیس مرکز  -5

 وظایف و اختیارات شورای پژوهشی  -9ماده 

 ؛تصویب طرح و برنامه های پژوهشی -1

 ؛ و حسن اجرای طرح های پژوهشی نظارت بر کیفیت -2



 ؛ نظارت بر انتشار نشریه های پژوهشی -3

 ؛ بررسی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی و پژوهشی -4

 ؛ تعیین خط مشی مرکز برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی -5

 ؛ارزیابی نتایج فعالیت های پژوهشی -6

 . علمی کوتاه مدت و بلند مدتبررسی و تصویب سفرهای  -7

 مقررات مالی  -10ماده 

پژوهشکده از نظر مقررات مالی مشمول آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به 

 وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد 

 مقررات استخدامی -11ماده 

ز از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینش )علمی و عمومی( تابع  اعضای هیات علمی، کارشناسان و کارکنان مرک

 ضوابط و مقررات جاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشند.

 ضوابط -12ماده 

فضا، امکانات و تجهیزات مرکز مطابق با ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تنظیم می شود. همچنین مرکز تابع کلیه قوانین،  

مقررات ضوابط و آئین نامه های مربوط مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر قوانین و  

 مقررات جاری کشور می باشد. 

 انحالل -13ماده 

 در موارد زیر مرکز پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی منحل می شود: 

 ؛ به پیشنهاد دانشگاه تهران -1

صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور در   -2

 . به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی



 هیات تصفیه  -14ماده 

قی وزارت  در صورت اعالم موافقت اولیه شورای گسترش آموزش عالی با انحالل مرکز هیات تصفیه ای مرکب از نماینده حقو

فرهنگ و آموزش عالی، نماینده حقوقی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تشکیل و با رعایت مقررات در مدتی که شورای گسترش 

 آموزش عالی تعیین می نماید امر تصفیه را بر عهده خواهد داشت.

 تعهدات مرکز -15ماده 

بر وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر مرکز موظف است تحت نظارت هیات تصفیه کلیه تعهدات خود را در برا

دولتی، بانک ها، شهرداری ها، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی )اعم از اعضای هیات علمی و کارمندان خود( انجام دهد یا دانشگاه 

 بپذیرد. تهران با توافق صاحبان حق تعهدات مرکز را راساً

 انتقال دارایی  -16ماده 

و حل و فصل امور پژوهشی و حقوقی و تصویب نهایی انحالل مرکز توسط شورای   16ات مذکور در ماده  پس از اجرای تعهد

 گسترش آموزش عالی، تادیه کلیه دیون و اعالم ختم کار توسط هیات تصفیه، باقیمانده دارایی به دانشگاه تهران منتقل می شود.

 موارد پیش بینی نشده -17ماده 

ه پیش بینی نشده است بر اساس ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی تصمیم گیری  مواردی که در این اساسنام

 خواهد شد.

 تغییرات اساسنامه -18ماده 

 هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه با پیشنهاد دانشگاه تهران و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان پذیر است.

 تصویب اساسنامه  -19ماده 

به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب الزم    21/1/78ماده در تاریخ    19امه مشتمل بر  این اساسن 

 االجرا است.

 


