
 

 

 معاونت پژوهشی 

  

   

 زنان دانشگاه تهران  قاتیاساسنامه مرکز مطالعات و تحق

 ی جمهور  استیامور مشارکت زنان ر مرکزو  

مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری و با توجه به نقش پژوهش در توسعه و بهبود وضعیت زنان   همکاریدانشگاه تهران با 

 هدفاقدام به تأسیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران، با    و صنعتیدر زمینه های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی  

 . قات زنان نموده استسترش و ارتقای مطالعات و تحقی گتحقیقات و  ساماندهیهدایت و 

 ف ی/ اهداف و وظا اتیفصل اول : کل

 ات ی. کل1ماده: 

نامیده   مرکزنحوه فعالیت های علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران که از این پس    نامه از تاریخ تصویب اساس

 .می گرددمشخص وارد مطرح در این اساسنامه مشود به ترتیب  می

 ف ی . اهداف و وظا2ماده 

و سازمان های    موسساتو سایر    جمهوری انجام تحقیقات در خصوص مسائل زنان برای مرکز امور مشارکت زنان ریاست    .1  –  2

 دولتی، غیر دولتی و بین المللی 

 (و ... اقتصادی، فرهنگی، سیاسی حقوقی،اجتماعی، روانشناختی، )ر در زمینه های علوم انسانی مانجام تحقیقات مست  .2 – 2

ملی و بین المللی و نشر ق برگزاری کنگره های  . ارتقای سطح دانش جامعه نسبت به مسائل زنان ایران و جهان از طری3  -   2

 نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیقات بنیادی و کاربردی 

 مرجع تصویب تاریخ تصویب  موضوع 

 اساسنامه مرکز 

  زنان دانشگاه تهران  قاتیمطالعات و تحق
 دانشگاه   رئیس 1382/ 07/ 13



ای اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی  فراهم آوردن امکانات و تسهیالت علمی در مورد مسائل زنان بر  .4  -   2

 ارشد و دکتری

 انجام فعالیت های الزم برای توسعه آموزش های مرتبط با امور زنان  .5 – 2

 فصل دوم : ارکان مرکز 

 گذاری شورای سیاست (الف

 شورای علمی ب( 

 ساختار پژوهشی  ج(

 مالی  -د( ساختار اداری  

   یاستگذاری س  یشورا ی. اعضا3ماده 

، معاون پژوهشی دانشگاه  (رئیس جمهوری )نائب  ، ریاست مرکز امور مشارکت زنان ریاست  (رئیس شورا)رئیس دانشگاه تهران  

 تهران،  دانشگاه  کاربردی  های   پژوهش  کل  مدیر  ،ریاست جمهوریتهران، معاون آموزش و پژوهش مرکز امور مشارکت زنان  

 . مرکز مطالعات و تحقیقات زنان رئیس  و تهران دانشگاه  علوم اجتماعی   دانشکده رئیس

   یاستگذاریس یشورا  فی. وظا۴ماده 

 و خط مشی های کلی مرکز سیاست ها  تعیین .4-1

 . بررسی و تصویب برنامه های مرکز 2 -4

 . بررسی و تصویب آیین نامه ها و مقررات مرکز 3 -4

 .ارائه می گرددبررسی گزارش فعالیت های مرکز که در شش ماه یک بار توسط رئیس مرکز  .4 -4

 توسط رئیس مرکز  پیشنهادی بررسی و تصویب بودجه  .5 -4

 جمهوریبررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده از سوی مرکز امور مشارکت زنان ریاست  .6 -4

 ... بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده از سوی سایر سازمان های داخلی و مراکز بین المللی و  .7 -4



به مرکز    گذاری  شورای سیاست  :1تبصره   بنا  العاده  فوق  و تشکیل جلسات  بار تشکیل جلسه خواهد داد  ماه یک  هر شش 

 رئیس شورا بالمانع است.  تاییدو  جمهوریدرخواست رئیس مرکز با مرکز امور مشارکت زنان ریاست 

 ی علم  یب( شورا

 ی علم یشورا ی. اعضا5 ماده 

دانشگاه   پژوهشی  رئیس  )رئیس شورا(،  تهران معاون  )نائب  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  و (رئیس  آموزش  معاون   ،

 ریاست   زنان   مشارکت  امور  مرکز  شهپژو  مدیر دبیر شورا(،  )   ، رئیس مرکزجمهوری مشارکت زنان ریاست    مرکز امورپژوهش  

انشکده های مرتبط )ادبیات و علوم انسانی، حقوق و علوم د  پژوهشی   معاونین   و   پژوهشی مرکز   های   گروه  مدیران   ،جمهوری

 اجتماعی، روان شناسی و علوم تربیتی، الهیات و معارف اسالمی، هنرهای زیبا، اقتصاد، مدیریت(.   علوم سیاسی، 

 رئیس شورا )بدون حق رای( بالمانع است.ی با دعوت مدر جلسات شورای عل نظران   صاحب حضور .2 تبصره

 یعلم  یشورا فی. وظا6ماده 

 مرکز . بررسی و تصویب طرح های پژوهشی 6-1

 بررسی و تصویب طرح های توسعه آموزش های مرتبط با امور زنان . 6-2

 ی ج( ساختار پژوهش

 یپژوهش  ی. گروه ها7 ماده 

 سیاسی  –. گروه حقوقی 1 -7

 ...( ادبیات، هنر و)گروه فرهنگی  . 2 -7

 شناسی و علوم رفتاری گروه اجتماعی، روان . 3 -7

 علوم تاریخی و دینی  وه گر. 4 -7

 گروه اقتصاد و مدیریت .5 -7

 « پژوهش زنان»واحد فصلنامه . 6 -7



های تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، دانشگاه ها و واحدبا استفاده از یافته های تحقیقاتی انجام شده در فصلنامه  واحد  

 . پژوهشگران، چاپ و نشر می شودسازمان های علمی و 

 ی مال – ید( ساختار ادار 

استقرار    مرکز  .8  ماده  و محل  تهران  دانشگاه  تابع  اداری  تشکیالت  لحاظ  از  و  هویت مستقل  فعالدارای  علوم   آن  دانشکده 

 . اجتماعی دانشگاه تهران است

 .مرکز دارای شماره حساب و حسابداری مستقل است  . 9ماده 

 مرکزگذاری    به شورای سیاست   را  رسمی تمام وقت دانشگاه تهران  هیات علمی دو نفر از اعضان    مرکز شورای علمی    .10ماده  

 پیشنهاد و شورا از بین آنها یک نفر را به عنوان رئیس مرکز انتخاب می نماید. 

 .گردد می  منصوب ہحکم ریاست دانشگاه تهران به مدت سه سال رئیس مرکز با  .11ماده 

 فصل سوم: بودجه 

دانشگاه ها و قراردادهای    پژوهشیو از محل طرح های    جمهورینان ریاست  ز  مشارکت  امور  مرکز  طرف  از  مرکز  بودجه  . 12  ماده 

 .خارج از دانشگاه تأمین می شود پژوهشی

 . گردد  می پرداخت نظر رئیس مرکز با آن  درآمدهای اختصاصیمحل اعتبارات مصوب و  هزینه های مرکز از  . 13 ماده 

مابین پرداخت طبق قرارداد فی  و  شی، خدمات فنی و علمی انجام شده، از محل اعتبارات طرح هطرح های پژو   هزینه  .1۴  ماده 

 شد.د هخوا

مشارکت عملکردی را که از محل اعتبارات مرکز امور    -مالی  فعالیت های  مرکز موظف است گزارش آن بخشی از    . 15  ماده 

 قرار دهد.  جمهوری ریاست  زنان

 بپذیرد.  و هدایای مؤسسات دیگر را کمک گذاری   مرکز می تواند با تصویب شورای سیاست  . 3 تبصره

به تصویب رئیس دانشگاه تهران و رئیس    13/7/82تاریخ    درتبصره    2ماده و    16فصل،    3مشتمل بر  اساسنامه    این  . 16  ماده 

 . رسید  جمهوریمرکز امور مشارکت زنان ریاست 



 رضا فرجی دانا 

 تهران رئیس دانشگاه 

 زهرا شجاعی  

 مشاور رئیس جمهوری 

 و رئیس مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری

 


