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 اساسنامه مؤسسه پژوهشی حقوق انرژی 

  مقدمه

در عصر حاضر، انرژی و منابع متنوع آن به ویژه انرژی های نو نه تنها در تداوم حیات بشر بلکه در شکوفایی اقتصاد و اقتدار     

حاکم بر   سیاسی کشورها و تعامالت بین المللی اهمیت اساسی داشته و نقش کلیدی و راهبردی ایفا می کند. سیستم حقوقی

های عدیده روبرو است و کشورهای مختلف اعم از تولید کننده یا مصرف منابع مختلف انرژی با نارسائی ها، مشکالت و چالش

انرژی    مقولهها و مراکز تحقیقاتی ایران، رویکرد حقوقی به  ها مصون نیستند. در دانشگاهکننده انرژی از عوارض منفی این چالش

برداری و است. از این رو، با توجه به ضرورت تدوین قواعد حقوقی ناظر بر تولید، استخراج، فراوری، بهره  کمتر مورد توجه بوده

از سوی    نو ظهور انرژیهای علمی فراگیر مربوط به حقوق منابع مختلف و  صادرات منابع انرژی از یک سو، و فقدان پژوهش

گردد. این موسسه با اهداف  تاسیس می  "دانشگاه تهران  سیاسی دانشکده حقوق وعلوم  حقوق انرژی  موسسه پژوهشی  "دیگر،  

ایجاد ادبیات نوین حقوق انرژی در ایران، در جهت پیوند صنعت و جامعه و دانشگاه و همچنین در جهت   کاربردی، راهبردی و

آموزشی و کمک  ژوهشی ملی و بین المللی ، برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت  های مشترک پ سیاستگذاری، اجرای طرح 

حقوق هیدروکربوری )نظیر نفت و گاز(، انرژی های نو و پاک )نظیر انرژی باد، آب، زمین گرمایی( و   به رفع نیازهای پژوهشی 

به تصویب هیات امنای دانشگاه    21/2/1395  موسسه در تاریخ   اساسنامه  رویج آن فعالیت خواهد کرد. ای و نشر و تانرژی هسته

دانشكده    ،"دانشگاه"،  دانشگاه تهرانبرای اختصار    ازنگری می گردد. در اساسنامه بازنگری شدهرسید که به شرح ذیل ب

   شود.خوانده می "موسسه"  موسسه پژوهشی حقوق انرژیو   "دانشكده"حقوق و علوم سیاسی 

 



  جایگاه حقوقی  :1ماده 

ضوابط و مقررات، تابع ضوابط و مقررات  و از نظر    دانشکده با حفظ شخصیت حقوقی و مالی مستقل خود، وابسته به  مؤسسه  

 خواهد بود.  حاکم در دانشگاه تهران

 : اهداف2ماده 

 ؛ ارتقاء و غنا بخشیدن به ادبیات علمی، انجام تحقیقات و گسترش مرزهای دانش حقوق منابع مختلف انرژی 2-1

و ارائه قوانین، مقررات، اصول، قواعد و   پردازی حقوقی و تدوین ای برای نظریهایجاد مرجعیت علمی و فکری ملی و منطقه 2-2

 ؛ ایهای نو و هستههای مختلف انرژی نظیر نفت، گاز، انرژیمبانی حقوقی حوزه

 ؛ملی و بین المللی مربوط به انرژی علمی دانشگاهی برای تفسیر و بکارگیری قوانینایجاد پشتوانه  2-3

و تقویت و توسعه همکاری های علمی در حوزه های مختلف حقوق  ایجاد پشتوانه علمی دانشگاهی برای تعامالت حقوقی  2-4

 ؛ انرژی با مراکز پژوهشی ملی و بین المللی

های متولی منابع مختلف انرژی نظیر نفت و گاز،  ایفای نقش بازوی تخصصی حقوقی کارآمد و راهبردی برای دستگاه 2-5

 ؛ ایانرژیهای نو و هسته

  های اجرایی و بخش خصوصی با کاربردی در زمینه حقوق انرژی بین دستگاه و  میهای علتقویت و توسعه همکاری 2-6

 ؛ دانشگاه

رشته ای و فرارشته ای با محوریت  های علمی و پژوهشی بنیادی و کاربردی و توسعه ای بینتقویت و توسعه همکاری 2-7

 ؛انرژی

 ؛کوتاه مدت  هایزشکمک به تربیت نیروی انسانی متخصص حقوقی در زمینه انرژی با آمو 2-8

 ؛ اقدام علمی و عملی در جهت اصالح، تنقیح و تجمیع مقررات مربوط به انرژی تخصصی 2-9

های پژوهشی و کاربردی کالن در  های پژوهشی مرتبط با حقوق انرژی و یا همکاری در طرحطراحی و اجرای طرح 2-10

 ؛ بخش حقوق انرژی

 . ن فعال در حوزه حقوق انرژی در داخل و خارج از کشورصصامتختوسعه همکاری های گروهی و شبکه ای با  2-11



 : ماموریت 3ماده 

 مامویتهای اصلی موسسه عبارتند از:  

ای )با تقویت رویکرد گروهی( با توجه به نیاز کشور در حقوق  های بنیادی، راهبردی، کاربردی و توسعهانجام پژوهش 3-1

 ؛ انرژی در سطوح ملی و بین المللی

 ؛المللی حوزه انرژیشناسی تعامالت حقوقی داخلی و بینبرای آسیب وهشپژ انجام  3-2

 تبط با انرژی و همکاری با آنها؛ شناسایی مراکز معتبر تحقیقاتی در داخل و خارج کشور در  زمینه حقوق انرژی یا مر 3-3

   رد گروهی(؛ کی روهای علمی، پژوهشی و تخصصی در حقوق منابع مختلف انرژی )با تقویت انتشار یافته 3-4

 ؛ ایهای نو و هستهگاز، انرژی های حقوق منابع مختلف انرژی از جمله نفت و ای در زمینهارائه خدمات تخصصی مشاوره 3-5

های علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، نیرو، سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی و فناوری و معاونت  همکاری با وزارتخانه 3-6

ری، انرژیهای نو و انرژی  های هیدروکربوها و مراکز علمی فعال در حوزه انرژییر سازمانسا ی وحقوقی ریاست جمهور

   ای؛هسته

ای مرتبط با انرژی با توجه به نیاز  ای و فرارشتههای آموزش تخصصی کوتاه مدت در حقوق انرژی، بین رشتهتدوین دوره 3-7

 ؛ های علمی جدید جهانیکشور بر اساس پیشرفت

های نو و انرژی  های پیشرفته تخصصی در حقوق انرژی با توجه به نیازهای صنعت نفت و گاز، انرژیارائه دوره ن و دویت 3-8

 ؛ ایهسته

    ؛ ای از متخصصان فعال در حوزه حقوق انرژی در داخل و خارج از کشورایجاد شبکه 3-9

 نرژی؛ اوق حق  تهیه بانک اطالعاتی از تولیدات علمی داخلی و خارجی در زمینه 3-10

 المللی در حقوق انرژی و همکاری با همایش های مرتبط با انرژی.   های ملی و بینها، همایش برگزاری گردهمائی3-11

 

 



  موسسهارکان : 4ماده 

   ؛ عالیشورای  -1-4

   ؛رئیس  -2-4

 . شورای علمی -3-4

 : شورای عالی موسسه5ماده 

   ت از اس  شکل شورای عالی موسسه باالترین مرجع موسسه بوده و مت 

 ؛ )رئیس شورا(رئیس دانشکده 5-1

 ؛ رئیس موسسه )دبیر شورا(5-2

 ؛ معاون وزیر نیرو  5-3

   ؛معاون سازمان انرژی اتمی  5-4

 ؛ رئیس موسسه بین المللی انرژی وزارت نفت به نمایندگی از وزارت نفت 5-5

 ؛ ژوهشی دانشکده  معاون پ 5-6

 لیت های موسسه در زمینه های حقوق، فناوری، فعا   موضوعر در  یا صاحب نظر نفر از اعضای هیات علمی متخصص  چها  5-7

 .دید علمی در حوزه های کاری موسسهاقتصاد یا سایر تخصص های مرتبط با توجه به پیشرفت دانش و تحوالت ج 

دانشگاه   ژوهشیمعاون پو با حکم    د رئیس دانشکدهعالی به پیشنهاد رئیس مؤسسه و با تأیی  اعضای حقیقی شورای:    1  تبصره

 ساله دیگر بالمانع است. 3شوند و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره سال منصوب می 3برای مدت 

   یابد.ی یک اعضای شورایعالی رسمیت میجلسات با دعوت قبلی و با حضور نصف بعالوه:  2 تبصره

 .است نسبی اعضاء کل معتبر اکثریت با عالی   شورای تصمیمات :  3 تبصره

 



 : وظایف و اختیارات شورای عالی موسسه  6ماده 

 های کالن و راهبردی موسسه؛ تعیین سیاست 6-1

 ؛ رت بر عملکرد فعالیت های موسسهنظا 2 -6

 یب برنامه و بودجه ساالنه موسسه؛ بررسی و تصو 6-3

 شنهادات واصله از سوی رئیس موسسه؛بررسی و تصویب پی  6-4

 ؛ ی موسسههای اجراینامهتصویب و تأیید آیین 6-5

 ؛ نظارت بر روابط داخلی و خارجی موسسه 6-6

   ؛دانشگاه  یهیأت امناجهت طرح و تصویب در  اساسنامه موسسه پیشنهاد تغییرات   6-7

 . تصویب ساختار داخلی موسسه با پیشنهاد رئیس موسسه  6-8

 : رئیس موسسه   7ماده 

دور از بین اعضای هیأت علمی متخصص در زمینه حقوق المقباشد که حتیرئیس مؤسسه باالترین مقام اجرایی مؤسسه می

سال منصوب   3حکم رئیس دانشگاه برای مدت    تائید معاون پژوهشی دانشگاه و با  و با   کدهرئیس دانشبا پیشنهاد  نشکده  انرژی دا

   ساله دیگر بالمانع است. 3شود و انتصاب مجدد وی برای یک دوره می

 سه  : وظایف و اختیارات رئیس موس8ماده 

 دانشگاه   بر  حاکم  مقررات  و  قوانین  با  منطبق  موسسه  داخلی  هایسیاست  و  هاالعملدستور  ها،  نامه آیین  و اجرای  تدوین  -1-8

 ؛ عالی موسسه شورای تصویب از  پس

 ؛تصویب جهت عالی  شورای به آن  ارائه و موسسه ساالنه بودجه و برنامه تدوین  -2-8

المللی در  بین  و   ملی  سطح   موسسه با برقراری ارتباط موثر در  هایبرنامه  و   اهداف   ربهت  هرچه  تحقق   جهت  ریزی برنامه  -3-8

 ؛ چارچوب مصوبات شورای عالی

 ؛ موسسه  مالی و  علمی، پژوهشی امکانات  تقویت برای الزم  تدابیر  اتخاذ  و ریزیبرنامه -4-8



 ؛ عالی شورای به موسسه  هایفعالیت ارتقای  و امور بهبود برای نیاز  مورد  و الزم  پیشنهادات   و ارائه تنظیم -5-8

 ؛ آن هایسیاست چارچوب  در  حقوقی  و حقیقی  اشخاص کلیه  با موسسه  از نمایندگی  به قرارداد   عقد  -6-8

 ؛ عالی شورای  به موسسه ساالنه عملکرد گزارش  ارائه و تدوین  -7-8

 ؛ قانونی مراحل طی  و تصویب عالی جهت   یشورا به آن ارائه و  موسسه  نیاز مورد  داخلی  سازمانی ساختار  تنظیم و تهیه  -8-8

 ؛ های پژوهشی و مسئوالن اجرایی مؤسسه و صدور احکام مربوط طبق مقرراتانتخاب معاون، مدیران گروه -9-8

 ؛ موسسه کارکنان سایر و کارشناسان،  علمی،  هیأت اعضای  مدیران،  روسا، معاونین، عملکرد بر نظارت -10-8

 . موسسه الیم منابع  عملکرد بر نظارت -11-8

 : شورای علمی موسسه9 ماده 

 باشد: شورای علمی مؤسسه شامل اعضای زیر می

   ؛رئیس موسسه -1

 ؛ معاون موسسه -2

 مدیران گروه های پژوهشی؛  -3

معاون موسسه و مدیران گروه های پژوهشی به پیشنهاد رئیس موسسه و با حکم معاون پژوهشی دانشگاه )رئیس   :  1تبصره

 شود. شورای عالی( منصوب می

در آینده    باشد وهای نو )آب و باد...( میانرژی  -3ای و  انرژی هسته  -2نفت و گاز،    -1گروه پژوهشی    3موسسه دارای  :    2تبصره

 . شد خواهد تشکیل  جدید  های گروه نیاز  صورت  در موسسه،  های فعالیت توسعه با

 : وظایف و اختیارات شورای علمی 10 ماده 

های آموزشی کوتاه مدت و پژوهشی به شورای عالی از طریق ها و طرحها، دستورالعملد برنامهتهیه، بررسی و ارائه پیشنها  10-1

 ؛ رئیس موسسه برای تصویب

 ؛ پژوهشی - های علمیها، سمینارها و کارگاهریزی برای برگزاری کنفرانسبرنامه 10-2



   ؛ عالی مؤسسه شورای  عبررسی و تأیید انتشار نشریه، مجله، کتب علمی و تخصصی مرتبط با اطال 10-3

 ؛ مؤسسهبررسی و تأیید صالحیت علمی پژوهشگران و اعضاء هیأت علمی  10-4

 ؛ شودبه شورای علمی محول میمؤسسه گیری و ارائه نقطه نظرات در مواردی که از سوی رئیس بررسی، تصمیم 10-5

 های پژوهشی موسسه.  های گروهبررسی و تأیید برنامه 10-6

 ورای علمی با رأی اکثریت نصف بعالوه یک اعضاء معتبر است.ات شتصمیم  :تبصره

 : مقررات اداری، استخدامی و تشكیالتی 11ماده 

  عالی   شورای  مصوبات  چارچوب  در  و  دانشگاه  هاینامهآیین  و  مقررات  مطابق  موسسه  تشکیالتی  و   استخدامی  اداری،  امور  11-1

 ؛ باشدمی موسسه

علمی سایر دانشگاه  و اعضاء همکار موسسه اعضاء هیات  تهران دانشگاه  علمی  هیأت عضایا موسسه، علمی  هیأت  اعضای  11-2

ها و مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور و یا متخصصین و صاحب نظران در حوزه انرژی یا مرتبط با انرژی در سایر  

 . باشددستگاه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی می

 آن کرد  هزینه نحوه  و موسسه الیات مو مقرر : منابع12ماده 

 ؛ خواهد بود مه های دانشگاهمالی تابع مقررات و آیین نا موسسه از نظر امور 12-1

 ؛ های دریافتی تامین می شودکمک قراردادهای پژوهشی و  منابع مالی موسسه از محل 12-2

از  اعم از نیروی انسانی و فضای فیزیکی    ی آنکلیه هزینه هاو  اداره می شود  خودگردان  از نظر مالی به صورت    موسسه  12-3

 محل درآمدهای حاصله تامین می شود. 

 : انحالل موسسه  13ماده 

 مرکز  هایدارائی و اموال انحالل، صورت   در. امکان پذیر است دانشگاهت امنای  دانشگاه و تصویب هیا  پیشنهاد با موسسه انحالل

 . دش خواهندمنتقل   دانشگاه  به دیون  تسویه از  پس

 . رسید  دانشگاه تهران  امنای  هیأت تصویب به 24/11/96در تاریخ  تنظیم و تبصره 6ماده و   14 ساسنامه دراین ا :14ده ما


