
 

 

 معاونت پژوهشی 

  

   

ی اقتصاد  قاتیتوسعه و تحق  اساسنامه مؤسسه  

 نام: مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی  -۱ماده 

 هدف -۲ماده 

به منظور انجام تحقیقات نظری و کاربردی و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای تحقیقات در موارد زیر، »مؤسسه توسعه و 

 می گردد.  تحقیقات اقتصادی« در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تأسیس 

 موارد تحقیقاتی عبارتند از:  

 مسائل اقتصاد ایران   •

 اقتصاد اسالمی  •

 اقتصاد سیاسی )نظری(   •

 موضوعات اقتصاد بین الملل و کشورهای منطقه  •

 وظایف مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی -۳ماده 

 الف( انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی نظری و کاربردی در زمینه های مختلف اقتصادی 

 ب( اجرای طرح های تحقیقاتی به سفارش دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی  

 ی کوتاه مدت آموزشی، تحقیقاتی  ج( برگزاری دوره ها

 د( ارائه خدمات مشاوره ای به نهادها و مؤسسات مختلف کشوری  

 مرجع تصویب تاریخ تصویب  موضوع 

 اساسنامه مؤسسه 

 ی اقتصاد  قاتیتوسعه و تحق
 دانشگاه   سهیرئ  أتیه ۱۳79/ 08/ ۱6



 ه( برگزاری سمینارها و سخنرانی های علمی در زمینه های مختلف دانش اقتصاد و انتشار آنها  

 و( ایجاد ارتباط و همکاری با مؤسسات و نهادهای تحقیقاتی داخل و خارج از کشور  

 کمک نماید    آثار و کتب و گزارشات علمی اقتصادی و کلیه نشریاتی که به ارتقاء دانش اقتصاد ز( انتشار 

 دکترا ج( فراهم آوردن زمینه های مناسب برای تحقیقات دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و

 ارکان مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی  -۴ماده 

مؤسسه توسعه وتحقیقات اقتصادی دارای رئیس، گروه های پژوهشی، شورا و مسئول امور اداری و مالی می باشد. امور استخدامی  

 و اداری و مالی موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی تابع مقررات جاری دانشگاه تهران خواهد بود. 

 ۵ماده 

س دانشکده اقتصاد و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شود. رئیس  رئیس مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی به پیشنهاد رئی

 .مؤسسه ترجیحاً معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد خواهد بود

 گروه های پژوهشی -6ماده 

مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دارای گروه های پژوهشی اقتصاد ایران، اقتصاد اسالمی و مطالعات منطقه ای بین الملل 

 .هر گروه دارای مدیر گروه و بنا به مقتضیات مرکب از بخش های تحقیقاتی می باشدخواهد بود و 

 7ماده 

مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی عالوه بر هیئت علمی پژوهشی پیوسته دارای اعفاء هیئت علمی وابسته نیز خواهد بود که 

کشور و محققین و کارشناسان ارشد وزارتخانه ها    از بین اعضاء هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه های داخل و خارج از 

 و همچنین دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تأمین می شود. 

 8ماده 

اعضاء هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه های داخل و خارج می توانند با تصویب شورای مؤسسه دوره فرصت مطالعاتی  

 . خود را در مؤسسه طی کنند

 :ورای مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی متشکل از اعضاء زیر استش -9ماده 

 رئیس دانشکده اقتصاد  •

 رئیس مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی  •



 معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد  •

 نفر(  ۳مدیران گروه های پژوهشی مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی ) •

 سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده اقتصاد  •

 متخصص به پیشنهاد رئیس دانشکده اقتصاد و با حکم رئیس دانشگاه تهران نفر از افراد  2 •

 است.  مدت عضویت دو نفر متخصص دو سال است و انتخاب مجدد آنها بال مانع -۱تبصره 

 مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی رئیس دانشکده اقتصاد می باشد.ریاست شورای  -۲تبصره  

 رئیس مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دبیر شورا می باشد.    - ۳تبصره  

 وظایف شورای مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی به شرح ذیل است:   -۱0ماده 

 اختیارات مندرج در اساسنامه  الف( تعیین خط مشی، اصول وبرنامه های الزم در امور مربوط به وظایف و

ب( بررسی و پیشنهاد بودجه سالیانه موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی و ارائه گزارش توجیهی مربوط به آن و عملکرد مالی  

 و اتخاذ تصمیم در حدود مقررات و اختیارات  

 ج( بررسی گزارش های مربوط به پیشرفت فعالیت موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی 

 هار نظر و اخذ تصمیم درباره سایر مسائلی که به وسیله رئیس مؤسسه مطرح می گردد. د( اظ

 این اساسنامه  ۳ه( بررسی و تصویب طرح های پژوهشی موضوع ماده 

 ۱۱ماده 

شورا حداقل هر سه ماه یکبار به دعوت رئیس مؤسسه تشکیل می گردد. همچنین در مواقع مقتضی جلسات فوق العاده شورا به 

 . دعوت رئیس شورا و با رئیس مؤسسه قابل تشکیل است

 ۱۲ماده 

آراء حاضرین در جلسه قطع با اکثریت  با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه  ی است و در  جلسات شورا 

 . صورت تاوی آراء رأی رئیس جلسه نافذ خواهد بود

 ۱۳ماده 

رئیس مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی طبق مقررات دانشگاه در حدود مقررات این اساسنامه و مصوبات شورا و بودجه های  

 مصوب مسئول اداره امور مؤسسه می باشد. 



 منابع مالی مؤسسه به شرح ذیل است:  -۱۴ماده 

 کمک های مؤسسات داخلی و بین المللی و همچنین اعانات مردمی   الف(

 برای مؤسسات داخلی با خارجی حاصل می شود.   ۳ب( درآمدهای اختصاصی که در مقابل انجام خدمات مشروع در ماده 

 ج( درآمد حاصل از فروش انتشارات مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی  

 .توسعه و تحقیقات اقتصادی مطابق با ضوابط دانشگاه تهران استنحوه هزینه کردن بودجه مؤسسه  تبصره:

 ۱۵ماده 

به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه تهران رسید از تاریخ ابالغ، کلیه   16/8/7۹تبصره در تاریخ    ۵این اساسنامه در پانزده ماده و  

 اساسنامه های مغایر با این اساسنامه لغو می شود.

 


