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 مؤسسه مطالعات سياستگذاري اجتماعي و تعاون اساسنامه 

 . مقدمه1ماده 

  ی شود با هدف کل   یاساسنامه به اختصار مؤسسه خوانده م  نیو تعاون« که در ا   یاجتماع   یگذار  استی»موسسه مطالعات س 

خدمات    ریبهداشت، آموزش و سا  ،یاجتماع   نیرفاه، کار و تعاون، تأم  ی گذار  استیس   یها  نهیتوسعه پژوهش و گفتمان در زم 

دانشگاه تهران که به   یعلوم اجتماع  ها و امکانات دانشکده  ییاز توانا  یریبا بهره گ  یاجتماع  یگذار   استیمختلف مربوط به س

  س ی ( تأس1346به سال    سیدانشگاه تهران )تأس  "ی موسسه تحقیقات تعاون"و سابقه    ه یشود، بر پا  یم   دهیاختصار دانشکده نام 

 کند.  یاساسنامه حاضر آغاز م  ی خود را بر مبنا تیفعال  دیشده و مرحله جد 

 يحقوق گاه یجا. 2ماده 

 باشد. یدانشگاه تهران م   یدانشکده علوم اجتماع مؤسسه وابسته به  

 . اهداف۳ماده 

 ؛ یاجتماع  یگذار   استیدر حوزه س  یاجتماع  یریپذ تیو مسئول  یگسترش مشارکت اجتماع -1-3

 و تعاون؛  ی رفاه، عدالت اجتماع نهی در زم یبوم یو تجرب یتوسعه دانش نظر -۲-3

 ی اجتماع  یگذار  استیمرتبط با س یقات ی و تحق  یبا موسسات دانشگاه ی الملل نیب ی تعامل و داد و ستد علم -3-3

 ت ی و مأمور فی. وظا4ماده 

 مرتبط  ی و خصوص ی دولت ی موسسه با سازمان ها یها ت یو مامور ف یدر حوزه وظا ی همکار -1-4

 ی و عموم ی دولت ی تیحما ی مؤسسه با سازمان ها یها ت یو مامور ف یدر حوزه وظا ی همکار -۲-4

 کشور  یو دانشگاه ها یمراکز علم   ی اجتماع یگذار است یمرتبط با س یبا واحدها  ی همکار -3-4

 یو توسعه ا یکاربرد  ،یادیبن یو انجام پژوهش ها تیریمد -4-4



  آزاد یو دوره ها ی الملل نیو ب  ی منطقه ا ،یدر سطوح مل  ازی مورد ن ی ها ش یو هما نارهایکنفرانس ها ، سم  یبرگزار -۵-4

 ی اجتماع  ی گذار استی مختلف س یمرتبط با حوزه ها  یتخصص ی ارائه خدمات مشاوره ا -6-4

 . ارکان  ۵ماده 

 .باشد یم  یعلم  یمؤسسه و شورا سیرئ  یگذار استی س ی ارکان موسسه شامل شورا

   يگذار استيس  ي. شورا۶ماده 

  ،یعلم   یها  ت یفعال  ی خط مش  نیی تع  فهی موسسه است که وظ  ی گذار  است یو س  یمرجع علم   ن یباالتر  یگذار  است یس  یشورا

 خواهد بود ریبه شرح ز یو حقوق یقیمؤسسه را به عهده دارد و متشکل از افراد حق  یج یو ترو ی قاتی تحق 

 شورا(  س ی)رئ  یدانشکده علوم اجتماع س یرئ 1-6

 )نائب رئیس(   یدانشکده علوم اجتماع  یمعاون پژوهش  -۲-6

 ی و توسعه دانشکده علوم اجتماع  یاجتماع  یزیگروه برنامه ر ر یمد -6-3

  یمعاون پژوهش دی و تائ یگذار استی س یشورا استیر  شنهادیبه پ یدانشکده علوم اجتماع  یعلم  اتی ه ینفر از اعضا کی -6-4

 دانشگاه

 دانشگاه تهران ی اجتماع قاتی رئیس مؤسسه مطالعات و تحق  -6-۵

 ی اس یدانشکده حقوق و علوم س یعموم  یگذار  است یمرکز س  سی رئ -6-6

  د یو تائ  یگذار   استی س  یشورا  استی ر  شنهادیبه پ  یاجتماع   یگذار   استیدو نفر از نخبگان دانشگاه تهران در حوزه س  -۷-6

 دانشگاه یمعاون پژوهش 

 شورا ریموسسه به عنوان دب استی ر -6-8

 .شودیسال صادر م  3مدت    یدانشگاه برا  یتوسط معاون پژوهش  یگذار  استیس  یشورا  یقی حق   یاحکام اعضا   :1  تبصره

 شورا  ارات يو اخت فی. وظا۷ماده 

 بیدانشگاه جهت تصو  یامنا اتی موسسه به ه ی و نمودار سازمان  ی التیطرح تشک شنهادی پ -1-۷

 موسسه ی ها یبرنامه ها، راهبردها و خط مش  بیو تصو ن ییتع -۲-۷

  موجود یپژوهش یبا انحالل بخش ها دی جد یپژوهش  یبخش ها جادیا -3-۷

 و ترازنامه ساالنه یمال  یبودجه مؤسسه و صورت حساب ها بیتصو -4-۷

  دانشگاه ی امنا اتیدر اساسنامه مؤسسه به منظور ارائه آن به ه ی شنهادی پ رات ییتأیید تغ -۵-۷



 از یمورد ن ی و جذبه منابع مال نیدر مورد نحوه تأم م یاتخاذ تصم  -۷-6

 ی اجتماع  یگذار است یدر خصوص س ی پژوهش  دیموضوعات جد  ریدرباره سا  می اتخاذ تصم-۷-۷

 مؤسسه   سي. رئ۸ماده 

مدت    یدانشگاه برا  س یو با حکم رئ  ی دانشکده علوم اجتماع  سیرئ  شنهاد یباشد که به پ  یموسسه م   یی مقام اجرا  نیباالتر  سیرئ

 دوره دوم بالمانع است.  یبرا تیمسئول دی شود. تمد یسال منصوب م  3

 مؤسسه سيرئ فی. وظا9ماده 

 ی گذار  استیس  ی مصوبات شورا یاجرا -1-9

 ی گذار  استیس  یمصوبه شورا یها  یاداره مؤسسه در چارچوب ساختار، برنامه ها، راهبردها و خط مش  -۲-9

 موسسه و صدور احکام مربوطه طبق مقررات  ی بخش ها ران یمد ن،یانتخاب معاون -3-9

 ی گذار استی س ی در شورا بیتصو یبرا یعلم یشورا  قیو ارائه آن از طر انهی بودجه و تراز سال م یتنظ  -4-9

  ی پژوهش ی ارائه خدمات و جذب طرح ها و پروژ ها یبرا یی اجرا یو سازمان ها ی ارتباط با موسسات علم یبرقرار -۵-9

 در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران  یالملل ن یارتباطات ب یبرقرار -6-9

 در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه    یانعقاد قرارداد پژوهش  -۷-9

 ي علم ي. شورا10ماده 

 :باشد یم ری متشکل از افراد ز یعلم  یشورا

 شورا  سیرئیس مؤسسه به عنوان رئ -1-1۰

 ی گذار استی س  یدانشکده مرتبط با موضوع موسسه به انتخاب شورا ی علم  اتیه ی دو نفر از اعضا -۲-1۰

 دانشکده یمعاون پژوهش  -3-1۰

 دانشکده   یمعاونت پژوهش یبا معرف یاجتماع  ی گذار  استینفر متخصص در س  ک ی -4-1۰

  موسسه یپژوهش یبخش ها  رانیمد -۵-1۰

 .شود یسال صادر م 3مدت  یبرا یگذار استیس یشورا  سیتوسط رئ یعلم یشورا یقی حق  یاحکام اعضا :2 تبصره

 ي علم  يشورا فی. وظا11ماده 

 ی و پژوهش  یعلم  ی برنامه ها نیتدو 1-11

 ی اجرائ یارائه به دستگاه ها یبرا یپژوهش  یطرح ها نیو تدو یبررس -۲-11



 ی گذار است یس یارائه به شورا  یبرا یپژوهش  یطرح ها نیو تدو یبررس -3-11

 آنها  نیتأم یالزم برا  یو ارائه راهکار ها یو پژوهش یعلم  ،یزات یتجه ی ازهای ن یبررس -4-11

 ی و پژوهش یآموزش  یکارگاه ها  نارها،یسم یبرگزار یزیبرنامه ر -۵-11

 انتشار   یبرا یو پژوهش یآثار علم  ی بررس -6-11

  يپژوهش ي. بخش ها12ماده  

 :است ریز  یپژوهش ی بخش ها ی مؤسسه دارا

 ی اجتماع  نیبخش مطالعات تام -1-1۲

 آموزش و سالمت  یگذار  است یبخش مطالعات س  -۲-1۲

 مسکن  یگذار  است یبخش مطالعات س  -3-1۲

 بخش مطالعات تعاون  -4-1۲

 بخش مطالعات اشتغال  -۵-1۲

 ي و مال ي. امور ادار1۳ماده 

 دانشگاه است امور اداری و مالی و به کار گیری کارکنان موسسه مطابق مقررات و آئین نامه های مصوب  -1-13

دانشگاه    -۲-13 مقررات  و  ضوابط  مطابق  پژوهشی  های  طرح  و  ها  پروژه  اجرای  از  شده  کسب  فکری  مالکیت   مدیریت 

 می باشد 

 منابع مالی موسسه از محل منابع مالی دانشگاه، قراردادهای پژوهشی و کمک های مردمی تامین می گردد؛  -3-13

 ایر دانشگاه ها می توانند به عنوان عضو وابسته با مؤسسه همکاری نمایند  اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و س -4-13

 موسسه از منابع نیروی انسانی و فضای فیزیکی دانشکده استفاده می کند  -۵-13

 . انحالل 14ماده 

 شوددانشگاه منحل میمؤسسه با پیشنهاد شورای سیاست گذاری، تائید معاون پژوهشی دانشگاه و تصویب هیات رئیسه    -1-14

 در صورت انحالل مؤسسه، اموال و دارایی های موسسه پس از تسویه دیون به دانشکده منتقل خواهد شد  -۲-14

هجری شمسی در    1346این اساسنامه در چهارده ماده و دو تبصره ماده تنظیم و به عنوان جایگزین اساسنامه مصوب سال  

 ه دانشگاه رسید به تصویب هیات رئیس 1۰/۰1/14۰۰تاریخ 


