
 

 

 معاونت پژوهشی 

  

   

 اساسنامه مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه کمیته ملی    16/3/1384مورخ  با توجه به مصوبه جلسه  

هیات محترم وزیران    18/4/1384  ک مورخ333۰۲/ت  ۲31۵۷پیشگیری و کاهش اثرات بالیای طبیعی و تصویب نامه شماره  

عیین و موظف به مطالعه پیش نشانگرهای زمین که در آن موسسه ژئوفیزیک به عنوان مسؤول مدیریت اطالعات لرزه ای کشور ت

لرزه و امکان سنجی پیش بینی وقوع و یا عدم وقوع آن گردیده است. اساسنامه مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله موسسه  

 : نامیده می شود به شرح ذیل تدوین و تصویب گردید "مرکز "ژئوفیزیک دانشگاه تهران که در مواد آتی 

 اهداف  -1ماده 

مطالعه و تحقیقات در مورد پیش نشانگرهای زلزله در راستای امکان سنجی پیش بینی وقوع زلزله و بررسی راهکارهای علمی  

های  برداری از تحقیقات و مطالعات علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور و ایجاد زمینهمند و بهرههای سامانو انجام پژوهش

 . بینی زلزلههای پیشخترعین و مکتشفین برای دستیابی به وسایل و راهخالقیت و ابتکار و کمک و حمایت از م

 وظایف  -2ماده 

 نشانگرهای زلزله در سطح کشور؛ های ثبت پیشایجاد و توسعه پایگاه -1-۲

 ایجاد پایگاه اطالعات پیش نشانگرهای زلزله؛  -۲-۲

 نشانگرهای زلزله در کشور؛ های ثبت پیشپایگاه برقراری ارتباط سریع و مناسب با کلیه مراکز دارنده تجهیزات و -3-۲

نشانگرهای زلزله از مراکز مختلف دریافت، جمع آوری، پردازش، بررسی و تحلیل اطالعات قابل دسترس مربوط به پیش  -۲-4

 کشور؛ 

 رهای زلزله؛ نشانگهشدار به مسئوالن ذیربط در خصوص احتمال وقوع زلزله در کشور در صورت دریافت عالئم کافی پیش  -۵-۲

 بینی وقوع زلزله در کشور و گزارش به مسئوالن ذیربط؛ بررسی و تحلیل اخبار و شایعات مربوط به پیش -6-۲

 نشانگرهای زلزله با سایر مراکز مرتبط داخلی و خارجی؛ های پیشهای علمی و تبادل دادهبرقراری و توسعه همکاری -۷-۲

 دولتی اعم از داخلی و خارجی جهت تامین امکانات مورد نیاز؛ غیرهای دولتی و جلب همکاری سازمان -8-۲

 مرجع تصویب تاریخ تصویب  موضوع 

 ینشانگرها  ش یاساسنامه مرکز مطالعات پ

 دانشگاه تهران   کیزیزلزله موسسه ژئوف
 دانشگاه   یامنا   اتیه 1384/ 12/ 16



 های پژوهشی مرتبط با اهداف و وظایف مرکز و انتشار نتایج آنها؛ بررسی، تصویب و انجام طرح -9-۲

سنجی  امکانراهکارهای    تجهیز و تامین امکانات مرکز بر اساس آخرین دستاوردهای علمی و فنی و بررسی روش ها و  -1۰-۲

 گیری آنها در راستای ارتقای دانش فنی مرکز. کارمراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور و به

 ارکان مرکز -3ماده 

 شورای مرکز  -3-1

 رئیس مرکز  -3-۲

 شورای مرکز   -4ماده 

 اعضای شورا عبارتند از:

های علمی مرتبط از دانشگاه ران در شاخهنفر از صاحبنظ  ۷رئیس موسسه )رئیس شورا(، رئیس مرکز )دبیر شورا( و حداقل  

 هاها و دستگاهتهران و سایر دانشگاه

شوند و تجدید  سال منصوب می  3: اعضای شورا بنا به پیشنهاد رئیس موسسه و با حکم رئیس دانشگاه تهران برای مدت    تبصره

 حکم آنان بالمانع است. 

 وظایف شورای مرکز - 5ماده 

 های پژوهشی مرکز؛ اولویتتعیین  -۵-1

 های پژوهشی در جهت پیشبرد اهداف مرکز؛ بررسی و تصویب طرح -۵-۲

 نشانگرهای زلزله در کشور؛ های تفصیلی نتایج مطالعات پیشتهیه گزارش -۵-3

با پیشبررسی و اظهار نظر در مورد طرح  -۵-4 به مرکز اهای پژوهشی و علمی مرتبط  رجاع نشانگرهای زلزله در کشور که 

 های اجرائی و موسسات تحقیقاتی؛ های مشترک مرکز با دستگاهها و طرحشود و نیز تصویب پروژهمی

 نشانگرهای زلزله؛ های پیشبررسی و تصویب طرح توسعه و ایجاد پایگاه -۵-۵

 زله؛ های جدید پیش نشانگرهای زلبررسی اختراعات و اکتشافات ارجاعی به شورا در خصوص تجهیزات و روش -۵-6

 بینی وقوع زلزله؛بررسی و تحلیل اخبار و شایعات مربوط به پیش -۵-۷

 ریزی برای خود اتکایی در تامین نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز مرکز ؛ برنامه -۵-8

 های علمی مرکز با سایر مراکز داخلی و خارجی؛ تصویب دستورالعمل نحوه همکاری -۵-9

 المللی؛ ای و بینهای داخلی، منطقهبرگزاری همایشتصویب  -۵-1۰

 های تخصصی کوتاه مدت و میان مدت؛ های آموزشی و دورهتصویب برگزاری کارگاه -۵-11

تصویب دستورالعمل استخدامی برای جذب نیروی متخصص شامل هیات علمی پژوهشی و دانشجویان دکتری متقاضی    -۵-1۲

 یت علمی آنان براساس قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه تهران؛بورسیه شدن و بررسی و تایید صالح

 تشکیل کارگروه های تخصصی مرتبط با وظایف شورا؛  -۵-13

 پیشنهاد تجدید نظر در اساسنامه مرکز به رئیس موسسه. -۵-14



العاده برگزار و تصمیمات آن بر اساس : جلسات شورا هر ماه یک بار و نیز در موارد لزوم با دعوت رئیس مرکز بطور فوق تبصره

 رسد.رای اکثریت نسبی حاضران در جلسه به تصویب می

 رئیس مرکز  -6ماده 

رئیس مرکز از بین اعضای هیات علمی موسسه ژئوفیزیک به پیشنهاد رئیس موسسه و با حکم رئیس دانشگاه تهران برای مدت  

 .شود و انتخاب مجدد وی بالمانع استسال منصوب می 3

 وظایف و اختیارات رئیس مرکز -۷ماده 

 ریزی برای عملی شدن کلیه مصوبات شورای مرکز و اجرای آنها؛برنامه -۷-1

ها و انعقاد  های پژوهشی مرکز از طریق ثبت سفارشها و طرحفراهم آوردن امکانات و تجهیزات الزم برای اجرای برنامه  -۷-۲

 نامه مالی و معامالتی دانشگاه و سایر اقدامات الزم؛ خارجی براساس آیینقرارداد و انجام خریدهای داخلی و 

 تهیه و تنظیم بودجه ساالنه و نیز تنظیم ترازنامه ساالنه و ارائه آن به شورای مرکز؛  -۷-3

 تدوین برنامه ساالنه و بلند مدت و ارائه آن به شورای مرکز؛ -۷-4

 ساالنه مرکز؛ تهیه و تدوین گزارش عملکرد  -۷-۵

 تهیه آیین نامه های داخلی و ارائه آنها به شورای مرکز؛  -۷-6

 ریزی برای خوداتکایی در تامین نرم افزارهای مورد نیاز مرکز؛ برنامه -۷-۷

 ریزی برای تشکیل منظم جلسات شورای مرکز؛ برنامه -۷-8

پژوهشی داخلی و خارجی همسو   – مختلف علمی    ایجاد زمینه همکاری مطلوب و هماهنگ با نیروهای متخصص در مراکز   - ۷-9

 با اهداف مرکز.

 مقررات اداری و مالی  - 8ماده 

 مرکز از نظر تشکیالت اداری تابع موسسه ژئوفیزیک می باشد.  - 8-1 

ات  مرکز از نظر اداری و مالی تابع مقررات دانشگاه تهران مندرج در آیین نامه مالی و معامالتی و سایر قوانین و مقرر  -8-۲

 موضوعه هیات امنای دانشگاه تهران است.

هزینه های مرکز از محل اعتبارات مصوب و درآمدهای اختصاصی مرکز بر طبق آیین نامه های مربوطه از سوی موسسه   -8-3

 ژئوفیزیک پرداخت خواهد شد.

هدایای بالعوض موسسات و سازمان  ها و  تواند با رعایت مقررات دانشگاه در جهت تحقق اهداف خود از کمک مرکز می  -8-4

 های داخلی و خارجی با تصویب شورای مرکز استفاده نماید. 

 انتشارات  -9ماده 

 تخصصی، گزارش علمی و خبرنامه با رعایت مقررات اقدام نماید.   –تواند نسبت به انتشار مجله علمی  مرکز می

 شود. ابق گردیده و مواد آن اساسنامه ملغی محسوب میاین اساسنامه از تاریخ تصویب جایگزین اساسنامه س -10ماده 



به تصویب هیات امنای دانشگاه تهران رسید و از    16/1۲/1384تبصره در تاریخ    ۲بند و    4۵ماده و    1۰این اساسنامه مشتمل بر  

 این تاریخ الزم االجرا است.  

 

 


