
 

 

 معاونت پژوهشی 

  

   

 نرم یهاری  سسه فناوؤاساسنامه م

 مقدمه  :1ماده: 

نیازهای علمی و پژوهشی  مؤسسه فناوری های نرم که در این اساسنامه به اختصار مؤسسه خوانده می شود با هدف کمک به رفع  

)بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و   ۲کشور در حوزه فناوری های نرم تأسیس می شود. این مؤسسه تقاضا محور یا نوع  

فناوری( بوده و مطابق مفاد این اساسنامه و مقررات پژوهشی دانشگاه تهران که به اختصار دانشگاه خوانده می شود فعالیت  

 کند.می

 : جایگاه حقوقی۲ماده 

 مؤسسه وابسته به دانشکده علوم و فنون نوین می باشد. 

انجام پژوهش های اصیل، چند رشته ای و کاربست محور برای تشخیص، تحلیل، درک و پاسخ موثر و   : مأموریت۳ماده  

 ساالنه به فرصت ها و مسائل مطرح در حوزه حکمرانی نرم و فناوری نرم 

 اهداف ۴ماده 

 افزایش آگاهی های عمومی و تخصصی مبتنی بر نتایج پژوهش ها - 1 -4

 ش های سیاستگذاری، برنامه ریزی ارتقاء بینش ها و اصالح نگر - ۲ -4

 اثرگذاری عملی بر ساختارها، فرایندها، برنامه ها و قوانین کشور از طریق ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری نرم  - 3 -4

 توسعه ظرفیت ها و ارتباطات موسسه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی  - 4 -4

 : اركان  5ماده 

 مرجع تصویب تاریخ تصویب  موضوع 

 سسه ؤم اساسنامه  

 نرم   یها   یفناور  
 دانشگاه رئیسه    أتیه 1۴00/ 05/ 18



 گذاری، رئیس و شورای علمی می باشد. ارکان مؤسسه شامل شورای سیاست

 : شورای سیاستگذاری 6ماده 

شورای سیاستگذاری باالترین مرجع علمی و سیاستگذاری موسسه بوده که وظیفه تعیین خط مشی فعالیت های علمی تحقیقاتی  

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

 ون نوین )به عنوان رئیس شورا(رئیس دانشکده علوم و فن - 1 -6

 معاون علمی دانشکده علوم و فنون نوین )به عنوان نائب رئیس(  - ۲ -6

 معاون پژوهشی دانشکده مدیریت  - 3 -6

 معاون پژوهشی دانشکده جغرافیا  - 4 -6

 یک نفر عضو هیات علمی صاحب نظر از دانشکده علوم و فنون نوین در موضوع فعالیت موسسه - 5 -6

 نفر عضو هیات علمی صاحب نظر دانشگاه در موضوع فعالیت مؤسسدو  -6 -6

 یک نقر صاحب نظر مرتبط با موضوع پژوهش های کاربردی مؤسسه )خارج از دانشگاه(  - 7 -6

 ( رئیس موسسه )به عنوان دبیر شورا - 8 -6

ای حقیقی به پیشنهاد رئیس  سال صادر می شود. اعض  3احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت    :1تبصره  

 موسسه و تایید رئیس دانشکده علوم و فنون نوین تعیین می شوند. 

 : وظایف و اختیارات شورا ۷ماده 

 تعیین و تصویب برنامه ها، راهبردها و خط مشی های موسسه - 1 -7

 ایجاد بخش های پژوهشی جدید با انحالل بخش های پژوهشی موجود - ۲ -7

 بودجه موسسه و صورت حساب های مالی تصویب  - 3 -7

 تأیید تغییرات پیشنهادی در اساسنامه مؤسسه به منظور ارائه به هیات امنای دانشگاه - 4 -7

 اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تامین و جذب منابع مالی مورد نیاز   - 5 -7

 د.کلیه وظایف و اختیارت شورا در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه می باش   :۲تبصره 



 : رئیس  8ماده 

رئیس، باالترین مقام اجرایی مؤسسه می باشد که به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم و فنون نوین و تأیید معاون پژوهشی دانشگاه  

 سال منصوب می شود. تمدید مسئولیت برای دوره های متوالی بالمانع است   3و با حکم رئیس دانشگاه برای مدت 

 : وظایف رئیس 9ماده 

 سیاستگذاری   اجرای مصوبات شورای - 1 -9

 اداره موسسه در چارچوب ساختار، برنامه های راهبردها و خط مشی های مصوب شورای سیاستگذاری  - ۲ -9

 انتخاب معاون، مدیران و دیگر مسئوالن اجرایی مؤسسه و صدور احکام مربوطه طبق مقررات - 3 -9

 بررسی و تصویب در شورای سیاستگذاری  تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن از طریق شورای علمی برای - 4 -9

 برقراری ارتباط با موسسات علمی و سازمان های اجرایی برای ارائه خدمات و جذب طرح ها و پروژه های پژوهشی  - 5 -9

 برقراری ارتباطات بین المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران - 6 -9

 ی در موضوع ماموریت های موسسه با رعایت ضوابط دانشگاه و سقف اجازه خرج  انعقاد قرارداد طرح های پژوهشی کاربرد  -7  -9

 : شورای علمی  10ماده 

انتخاب شورای   به  نفر عضو هیات علمی  و دو  رئیس، معاون، مدیران بخش های پژوهشی  از  شورای علمی موسسه، متشکل 

 سیاستگذاری با وظایف و اختیارات زیر می باشد 

 ی علمی و پژوهشی تدوین برنامه ها -1 -10

 بررسی و تدوین طرح های پژوهشی برای ارائه به دستگاه های اجرایی و خصوصی   -۲ -10

 پیشنهاد برنامه های پژوهشی برای ارائه به شورای سیاستگذاری   -3 -10

 بررسی نیازهای تجهیزاتی، علمی و پژوهشی و ارائه راهکارهای الزم برای تأمین آنها   -4 -10

 برنامه ریزی برگزاری سمینارها، هم اندیشی ها، کارگاه های آموزشی و پژوهشی  -5 -10

 بررسی آثار علمی و پژوهشی برای انتشار  - 6 -10

 سال صادر می شود.  3ورای سیاستگذاری برای مدت احکام اعضای حقیقی شورای علمی توسط رئیس ش :۳تبصره 



 : مقررات اداری و مالی 11ماده 

 منابع مالی موسسه از محل قراردادهای پژوهشی و کمک های دریافتی تأمین می شود -1 -11

 امور اداری و مالی و به کارگیری کارکنان موسسه مطابق مقررات و آیین نامه های دانشگاه می باشد   -۲ -11

 اعضای هیات علمی دانشگاه می توانند به عنوان عضو وابسته با موسسه همکاری نمایند -3 -11

مؤسسه از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می شود و کلیه هزینه های آن اعم از نیروی انسانی و فضای فیزیکی از   -4 -11

 محل درآمدهای آن تأمین می شود

 : انحالل  1۲ماده 

 پیشنهاد شورای سیاستگذاری، تأیید معاون پژوهشی دانشگاه و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه منحل می شود مؤسسه با 

 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسید.  18/05/1400 تیصره تنظیم و در تاریخ 3ماده و  1۲این اساسنامه در 


