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شناسی اساسنامه  مؤسسه باستان   

مقدمه.  1ماده   

شورای دانشگاه تهران و به همت با تصویب   ی شناسباستان  در حوزه  ی پژوهش  ی تخصّص  ی هاتفعالی  ی به منظور ارتقا  همؤسساین  

تا بتواند شرایط و بسترهای پژوهشی روزآمدی  ، شد هجری شمسی تشکیل 1338نگهبان در پنجم خرداد سال  …دکتر عزت ا

را برای استادان و دانشجویان گروه باستان شناسی فراهم سازد. موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران بر این است تا با تعامل 

مراکز علمی ، نهادها و پژوهشگران داخلی و خارجی موجبات پیشرفت و توسعه دانش باستان شناسی در ایران را فراهم  سازنده با  

 . دیگرد نسخه حاضر نیقرار گرفت و منجر به تدو یو بازنگر یمورد بررس  ه مؤسس همهم، اساسنام نیانجام ا یبراسازد. 

تهران   دانشگاه  اختصار،  به  اساسنامه  این  انسانی  دانشگاهدر  علوم  و  ادبیات  دانشکده  باستان شناسی    دانشکده ،  مؤسسه  و 

 کند.  و مقررات دانشگاه فعالیت میاساسنامه این مؤسسه مطابق مفاد این  شود.خوانده می مؤسسه

 

.  جايگاه حقوقی و محل استقرار 2ماده   

 دانشگاه تهران است. دانشکده ادبیات و علوم انسانی مؤسسه وابسته به  

. اهداف 3ماده   

 ؛ یشناسنیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه مطالعات باستانپاسخ به  3-1

  در  اسالمی  و  ایرانی  فرهنگ   شناساندن  خارجی برای  و  داخلی  مربوط  مؤسسات  با  علمی  کمک به توسعه تعامالت و روابط  3-2

 ؛ مؤسسههای فعالیت چارچوب

 شناسی . باستان جدیدهای داده و دانش  انتقال و انتشار معرفی، 3-3

. ماموريت  4ماده   

 ؛ یو حفاظت از آثار فرهنگ یبه منظور مطالعه، معرف یپژوهش ی هاطرح یو اجرا تدوین 4-1



 شناسانه به منظور  باستان ی هاتیفعال  نةیدر زم   یو خارج  یمستمر با مراکز مربوط داخل یارتباطات علم  جادیا 4-2

 ؛ یمشترک پژوهش یها و انجام طرح دی جد یعلم   یهاشرفتیاز پ یبرداربهره 

کارگاه  یتخصّص  -   یآموزش  ی هادوره  یبرگزار 4-3 مدت،  هماکوتاه  نما  هاشی ها،    ی الملل نیب  ، یملّ  یعلم   ی هاشگاهی و 

 ؛ها تیچارچوب اهداف و مأموردر  ی و کتب تخصّص ات ینشر انتشار ی وگردشگر ، یشناسباستان

 ؛ شناسی°حوزه باستاندر های کاربردی °پژوهش انجام 4-4

  ی هاتیمأمور  لیتکم  یارشد  در راستا   یو کارشناس   یمقاطع کارشناس   یکارگاه  ،یدروس عمل  یبرگزارهمکاری در   4-5

 ؛ یشناس باستان آموزشی گروه

شناسی از طریق برگزاری دوره های مشترک کوتاه مدت و   المللی در زمینه باستانهای پژوهشی بین   توسعه فعالیت 4-6

 . انجام طرح های پژوهشی مشترک

. ارکان  5ماده   

 می باشد.  پژوهشی و فناوریشامل شورای سیاستگذاری، رئیس و شورای   موسسهارکان 

. شوراي سیاست گذاري  6ماده   

وظیفه تعیین خط مشی فعالیت های علمی، بوده که  مؤسسه    سیاست گذاری علمی و  شورای سیاست گذاری باالترین مرجع  

 و متشکل از افراد زیر می باشد:تحقیقاتی، ترویجی مؤسسه را به عهده داشته 

 ؛ معاون پژوهشی دانشگاه ) رئیس شورا( 1-6

 ؛ دستی کشور صنایع  و گردشگری  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس پژوهشگاه 2-6

 ؛ کشور  یدست   عیو صنا یگردشگر  ،یفرهنگ  راثیسازمان ممعاون میراث فرهنگی  3-6

 ؛ هدانشکد سیرئ 4-6

 ؛ رئیس کمیسیون ملّی یونسکو 5-6

 ؛ دانشگاه تهران رئیس پردیس هنرهای زیبا  6-6

 ؛  معاون پژوهشی دانشکده  7-6

 ؛ مدیرگروه آموزشی باستان شناسی 8-6

 ؛ شورا( )دبیر  مؤسسه رئیس 9-6

به  های  درحوزه  نظرصاحب  و   علمی  برجستة   یک شخصیّت 10-6 دانشکدمرتبط  رئیس  تایید معاون پژوهشی  ه  پیشنهاد  و 

 .دانشگاه



 شود.سال صادر می 3احکام اعضای حقیقی با حکم معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت  .1تبصره 

 شود.نایب رئیس شورا در اولین جلسه شورا انتخاب می . 2تبصره 

. وظايف و اختیارات شوراي سیاست گذاري  7ماده   

و نمودار سازمانی مؤسسه به منظور ارائه به هیأت    کالن، پیشنهاد ساختار تشکیالتی های  برنامه  کلّی، های  سیاست  تصویب  7-1

 ؛ امنای دانشگاه

تصویب در هیات رئیسه و هیأت امنای  پیشنهاد تغییر و اصالح مواد اساسنامه مؤسسه به معاونت پژوهشی دانشگاه برای    7-2

 ؛ دانشگاه

 ؛ مؤسسه ةانی سالبررسی عملکرد  7-3

 . به معاونت پژوهشی دانشگاه  ةموسّس  ةهای سالیانگزارش فعّالیّت ةارائ 7-4

 باشد. کلیه وظایف و اختیارات شورا در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه می .تبصره

. رئیس 8ماده   

با پیشنهاد ریاست   شناسیگروه آموزشی باستان  هیأت علمی   اعضای  میان  از   که  است  مؤسسه  اجرایی  مقام  باالترین  رئیس،

   .شود می منصوب سال مدت سه برای دانشگاه ریاست دانشکده و با حکم 

   .است دیگر بالمانع  متوالی دورة یک  برای مؤسسه رئیس  مجدد انتصاب تبصره.

. وظايف رئیس مؤسسه  9ماده   

سیاست  در   مؤسسهالمللی  بین  وملّی    جایگاه  ارتقای  منظور  به  علمی  راهبری  و  ریزیبرنامه  9-1 و   پژوهشی   هایچارچوب 

 ؛ ای دانشگاهتوسعه

 ؛ سیاست گذاری  شورای و دانشگاه  مقررات وها نامه آیین اجرای 9-2

 ؛مقررات مربوط و ضوابط  و اساسنامه چارچوب در مؤسسه های فعالیت اجرای حسن بر نظارت و  امور هدایت 9-3

 ؛ مقررات  ازکشور در چارچوب  خارج  و   داخل  پژوهشی   و  آموزشی   مراکز  با   تعامل  و  همکاری   برای  مناسب  زمینة  ساختن فراهم  9-4

 ؛ دانشگاه  پژوهشی  معاون به  حکم صدور  منظور  به مؤسسه معاون  و معرفی  پیشنهاد 9-5

 ؛ های پژوهشی مؤسسهگروه  دبیران صدور احکام  9-6

 ؛دانشگاه  رئیس سوی  از تفویضی  اختیارات چارچوب در اداری و مالی  اسناد  و قراردادها  امضای 9-7

 ؛ دانشگاه به ارائه و ساالنه بودجة پیشنهاد 9-8



 سیاست گذاری . شورای به ساالنههای فعّالیّت  گزارش ارائة 9-9

.  شوراي پژوهشی و فناوري موسسه  10ماده   

 گردد:شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه از افراد ذیل تشکیل می

 ؛شورا( مؤسسه )رئیس رئیس 10-1

 ؛ شورا( مؤسسه )دبیر معاون 10-2

 ؛با تایید مدیر گروه گروه  شورای پیشنهاد  به شناسیآموزشی باستان گروه هیأت علمی  یک نفر از اعضای  10-3

 ؛مؤسسه رئیس انتخاب شناسی بهباستان با مرتبط  های در رشته دانشگاه استادان  از نفر دو 10-4

 دو نفر صاحب نظر از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور به پیشنهاد رئیس مؤسسه. 10-5

رئیس دانشکده و با حکم معاون پژوهشی  اعضای حقیقی شورای پژوهشی و فناوری به پیشنهاد رئیس مؤسسه، تایید    -تبصره  

 شوند. دانشگاه به مدت سه سال منصوب می

 

مؤسسه پژوهشی و فناوري   يشورا فيوظا. 11ماده   

 ؛ داخلی  تصویب دستور العمل پژوهشی 11-1

 ؛ خارجی و داخلی  پژوهشی و پژوهشگران  و علمی  نهادهای با همکاریهای برنامه  تصویب 11-2

 ؛هااجرای طرح حسن  نظارت بر پژوهشی وهای طرح تصویبتأیید و  11-3

 ؛ تخصصی مجالت اندازی راه تأیید و بررسی 11-4

 پژوهشی مؤسسه. بخش هایهای برنامه تصویب و بررسی 11-5

 

مؤسسه پژوهشی . بخش هاي 12 مادة    

تواند نسبت به ایجاد بخش های  علوم و ضرورت ایجاد بخش های متنوّع تحقیقاتی، مؤسسه می ةبا عنایت به فرآیند رو به توسع

 پژوهشی اقدام نماید. این بخش ها عبارتند از:

 ؛ بخش دوران پیش از تاریخ  .1

 ؛ بخش دوران تاریخی  .2

 ؛ بخش دوران اسالمی  .3

 ؛ شناسیبخش علوم و فناوری باستان  .4

 ؛ داریبخش موزه  .5



 .شناختیبخش اسناد و مدارک باستان  .6

و با حکم رئیس   مؤسسه علمی دانشگاه یا متخصصان سایر موسسات با پیشنهاد رئیس اعضای بین ها ازبخش مدیران .1تبصره 

   . شودمی انتخاب سال  سه مدت  دانشکده به

سال سابقه خدمت   5متخصصان سایر موسسات باید دارای مدرک دکتری تخصصی در زمینه های مربوط و حداقل    .2تبصره  

 باشد.

بخش  .  3تبصره   شورای  افزودن  تایید  و  فناوری   و  پژوهشی  شورای  پیشنهاد  با  موجود  های  بخش  انحالل  یا  جدید  های 

 سیاستگذاری امکان پذیر است.

 لمی گروه آموزشی باستان شناسی عضو هیأت علمی وابسته مؤسسه هستند.. تمامی اعضای هیأت ع 4تبصره 

پرداخت فوق العاده مدیریت به مدیران بخش ها از محل در آمد اختصاصی موسسه و با تصویب شورای سیاست   . 5تبصره  

 گذاری در چارچوب ضوابط دانشگاه بالمانع است.

. مقررات اداري، مالی و استخدامی 13ماده   

 ؛ شودمنابع مالی مؤسسه از محل بودجه عمومی دانشگاه، درآمدهای اختصاصی و کمک های دریافتی تامین می 13-1

 ؛امور مالی، اداری و استخدامی مؤسسه مطابق مقررات و آیین نامه های دانشگاه می باشد 13-2

ان عضو وابسته با مؤسسه همکاری ضو هیات علمی بوده و اعضای هیات علمی دانشگاه می توانند به عنوعموسسه فاقد    13-3

 نمایند. 

. انحالل  14ماده   

 معاون پژوهشی دانشگاه و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه منحل می شود.   موسسه با تصویب شورای سیاستگذاری، تایید 

ای  ی  شورشمس  یهجر  1338سال  تبصره به عنوان جایگزین اساسنامه  مصوب    10و  ماده    15ر  این اساسنامه د.  15ماده  

 هیات امنای دانشگاه رسید.  به تصویب 1/5/1398 در تاریخ دانشگاه، 

 

 


