
 

 

 معاونت پژوهشی 

  
 

 اساسنامه مؤسسه مطالعات حقوق عمومی 

 

عملکرد نیروهای  تحقیقی و تقویت و توسعه توان کیفی و    -های علمی  به منظور انسجام، گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح فعالیت

های آموزشی و پژوهشی در زمینه حقوق عمومی، مؤسسه مطالعات حقوق عمومی ها و فعالیتمتخصص و بهبود سیاستگذاری

 شود.گردد و از این پس به اختصار مؤسسه حقوق عمومی نامیده میدانشگاه تهران با اهداف ذیل تشکیل می

 فصل اول: کلیات 

اسالمی ایران را دارد و اعضای آن به نام موسسه حق فعالیت سیاسی یا وابستگی گروهی و   مؤسسه تابعیت جمهوری  -۱ماده  

 حزبی ندارند.

موسسه دارای ماهیت غیرانتفاعی است و با کسب مجوزهای الزم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع   -۲ماده  

قلمرو فعالیت موسسه در    -3نماید. ماده ی مدت نامحدود فعالیت میهای مندرج در این اساسنامه براقانونی در هر یک از زمینه

 المللی است. برگیرنده تمام موضوعات مرتبط با حقوق عمومی در سطوح درون دانشگاهی، برون دانشگاهی، ملی و بین

علوم سیاسی دانشگاه  دانشکده حقوق و    ۲، ساختمان شماره  ۷نشانی موسسه: تهران، ابتدای خیابان طالقانی، پالک    -۴ماده  

 تهران است.

 شعب موسسه در هر نقطه کشور به پیشنهاد شورای مؤسسه و با تصویب هیات رئیسه دانشگاه دایر خواهد شد.  -۵ماده 

 فصل دوم: اهداف و اختیارات

ان حقوق  نظرالمللی با همکاری محققان و صاحبانجام تحقیقات و مطالعات علمی و پژوهشی در سطوح ملی و بین  -6ماده  

 عمومی. 

 مرجع تصویب تاریخ تصویب  موضوع 

 اساسنامه مؤسسه 

 ی مطالعات حقوق عموم 
 دانشگاه   یامنا   اتیه ۱38۵/ 06/ 07



 تحقیق، مطالعه و مقایسه مباحث و تحوالت حقوقی ایران و سایر کشورها.  -7ماده 

های مرتبط های مورد درخواست مؤسسات و مراجع دولتی، عمومی و خصوصی در زمینهانجام تحقیقات و اجرای طرح  -  8ماده  

 با حقوق عمومی. 

های اجرایی،  ها و برنامهها در ارزیابی و بازنگری علمی و اجرای طرحتگاههمکاری و مشاوره با نهادها، مؤسسات و دس  -9ماده  

 آموزشی، علمی و پژوهشی مرتبط با حقوق عمومی. 

 المللی. ای و بینها و سمینارهای علمی در سطوح ملی، منطقهتشکیل کنفرانس -۱0ماده 

 المللی. ی بینها و سمینارهامعرفی خصوصیات نظام حقوقی ایران در کنفرانس -۱۱ماده 

 . ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز -۱۲ماده 

 های اینترنتی.های اطالعاتی و پایگاهراه اندازی بانک  -۱3ماده 

های  تدوین، ترجمه، تالیف و نشر کتب، مقاالت، نشریات جزوات و بروشورهای آموزشی، تحقیقی و تحلیلی در زمینه -۱۴ماده 

 مرتبط با حقوق عمومی.  

 های داخلی و خارجی به منظور تحقق وظایف و اهداف مذکور.برقراری ارتباط با مؤسسات و سازمان -۱۵ماده 

های مؤثر حلهای مرتبط و ارائه راهجهت شناسایی و رفع خالهای موجود در زمینه  بررسی و مطالعه جامع علمی در   -۱6ماده  

 های مختلف حقوق عمومی.در تقویت و اصالح شاخه

 نظران و اخذ مشاوره از آنان برای انجام تحقیقات محوله. جذب و استفاده از همکاری محققان و صاحب -۱7ماده 

 المللی. اخلی و بینانعقاد قراردادهای تحقیقاتی د -۱8ماده 

 المللی.های داخلی و بیندریافت و ارائه مشاوره -۱9ماده 

 های مالی با رعایت ضوابط قانونی و شئون مؤسسات علمی و تحقیقاتی و با اطالع هیات رئیسه دانشگاه.قبول کمک  -۲0ماده 

ات و با اخذ مجوزهای الزم برای پیشبرد  اتخاذ و اعمال هر گونه تصمیم و اقدام الزم در چارچوب ضوابط و مقرر  -۲۱ماده  

 اهداف یاد شده. 

 فصل سوم: ارکان و تشکیالت

 ارکان مؤسسه عبارتند از:  -۲۲ماده 



 شورای مؤسسه.   -

 . رئیس مؤسسه -

 های پژوهشی. کمیته -

 اعضای شورای مؤسسه عبارتند از:  -۲3ماده 

 شورا(.رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران )رئیس   -

 رئیس مؤسسة )دبیر شورا(. -

 .رئیس گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران -

 شش نفر از اساتید حقوق عمومی به انتخاب اعضای گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.   -

 .باشندبالمانع میدوره عضویت اعضای انتخابی شورا چهار سال است و انتخاب مجدد آنان   -1 -۲3

 گردد. احکام اعضای شورا به امضای ریاست دانشگاه صادر می -۲ -۲3

ها و مراکزی را که فعالیت مرتبط با حقوق عمومی  تواند نمایندگان اعضای حقوقی مؤسسه و دستگاهدبیر شورا می  -۲۴ماده  

 دارند با توجه به دستور جلسه به عنوان مهمان دعوت نماید.  

گردد  العاده به تشخیصی رئیس شورا در مواقع ضروری تشکیل میسات عادی شورا در دو ماه یکبار و جلسات فوقجل  -۲۵ماده  

 و با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. 

اساسنامه، عهده  -۲6ماده   این  اختیارات مندرج در سایر مواد  و  بر وظایف  تعیین خطشورای موسسه عالوه  مشی کلی  دار 

 م وظایف ذیل است:مؤسسه و انجا

 های تحقیقی.های تحقیقی و تصویب برنامهایجاد و انحالل بخش - 1 -۲6

 های داخلی. ها و دستورالعملنامهتصویب آیین - ۲ -۲6

 رسیدگی و تصویب بودجه جهت ارائه به هیأت رئیسه دانشگاه. - 3 -۲6

 نظران. اتخاذ تصمیم در خصوص استفاده از محققان و صاحب - 4 -۲6

 های مالی. اتخاذ تصمیم در قبول یا رد هدایا و کمک  - ۵ -۲6

 های مؤسسه به موسسات مشابه.تصویب هدایا و کمک  - 6 -۲6



 .های ویژه پیشنهادی از سوی رئیس شوراتصویب پاداش - ۷ -۲6

 اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد و موضوعات پیشنهادی. - ۸ -۲6

اجرایی مؤسسه است که از میان حقوقدانان عضو مؤسسه و کاندیدای این رئیس موسسه باالترین مقام رسمی و    -۲7ماده  

 گردد و انتخاب مجدد وی بالمانع است. سال انتخاب می 4سمت با رای سه چهارم اعضای شورای موسسه برای مدت 

اداری،    مؤسسه دارای پنج کمیته پژوهشی شامل کمیته مبانی حقوق عمومی، کمیته حقوق اساسی، کمیته حقوق   - ۲8ماده  

 باشد. کمیته حقوق مالی و کمیته حقوق کار می

های مزبور متشکل از یک دبیر به انتخاب رئیس مؤسسه و تعداد مورد نیاز کارشناس پژوهشی خواهد  هر یک از کمیته - 1 -۲۸

 بود. 

 باشند.  پژوهشی عضویت همزمان داشته - توانند در دو کمیته علمی هر یک از اعضای مؤسسه حداکثر می -۲9ماده 

 های پژوهشی به قرار ذیل است:وظایف کمیته -30ماده 

 ترین کتب و مقاالت حقوقی رسیده.اظهار نظر درباره تازه -1 -30

 ترین مقاالت و کتب خارجی. پیشنهاد ترجمه مهم  -۲ -30

 های مختلف. تهیه مقاالت حقوقی مربوط به ایران به زبان -3 -30

 گردد. تطبیقی در مسائلی که از سوی رئیس مؤسسه تصویب و ارجاع میانجام مطالعات  -4 -30

 . های محوله از سوی رئیس مؤسسهاجرای پروژه -۵ -30

رئیس    - 31های مطالعاتی جدید و اجرای آنها پس از تصویب رئیس و شورای مؤسسه. ماده  تصویب و پیشنهاد پروژه  - 6  -30

های موقتی  ها و یا کمیتهانتشارات، روابط عمومی، کمیته برگزاری سمینارها و گردهماییهای آموزشی، تواند کمیتهموسسه می

 را به تناسب نیاز و با تصویب شورا تشکیل دهد. 

تواند یک نفر از اعضای پیوسته را به عنوان معاون خود انتخاب نماید. معاون مؤسسه عالوه بر رئیس مؤسسة می  -3۲ماده  

 . باشدکلیه امور اداری و دبیرخانه مؤسسه می سایر وظایف محوله مسؤول 

دار خدمات اداری، تحریری، مراسالتی، تدارکات و پشتیبانی، تنظیم و نگهداری اطالعات و دبیرخانه مؤسسه عهده  -33ماده  

های  ورالعملاسناد، ارزیابی عملکرد کارکنان و اعضاء، تنظیم بودجه و سایر امور اداری و استخدامی و انتشاراتی بر اساس دست

 باشد.  مربوط و در حدود اختیارات تفویض شده از سوی رئیس یا معاون مؤسسه می



گردند و تابع مقررات استخدامی  های موجود دانشگاه تامین میپرسنل مورد نیاز مؤسسه از طریق جابجایی پست  -3۴ماده  

 باشند.  دانشگاه تهران می

 فصل چهارم: انواع و شرایط عضویت اعضا 

گیرند و انتقال از هر های عضو پیوسته، عضو وابسته، عضو دانشجو و عضو افتخاری قرار میاعضای مؤسسه در رده  -3۵ه  ماد

 . رده به رده دیگر با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر است

 . های عضویت شرایط و مقررات انضباطی وضع نمایدتواند برای عضویت در هریک از ردهشورای مؤسسه می -1 -3۵

 : اعضای پیوسته عبارتند از -36ماده 

های کشور با تنظیم فرم مخصوص و قبول شرایط عضویت مصوب  کلیه اعضای هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه  - 1  -36

 شورای مؤسسه.

 ه. های مرتبط با موافقت شورای مؤسسکلیه دارندگان درجه کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق عمومی و سایر رشته - ۲ -36

های مرتبط با  اعضای وابسته عبارتند از: دارندگان درجه کارشناسی حقوق یا کارشناسی ارشد و دکترای سایر رشته -37ماده 

 دارا بودن پنج سال سابقه فعالیت اجرایی و پژوهشی مرتبط با موضوع فعالیت موسسه و موافقت شورای مؤسسه. 

و رشته  -38ماده   کلیه دانشجویان حقوق  از:  عبارتند  قبول شرایط  اعضای دانشجو  و  ارائه کارت دانشجویی  با  های مرتبط 

 عضویت و موافقت رئیس مؤسسه.

رسد منوط به ارائه مدارک شرکت در آزمون ورودی مدارج ادامه عضویت دانشجویانی که دوره تحصیلی آنان به پایان می  - 1  -3۸

شرایط عضویت وابسته خواهد بود و طول دوران عضویت فعال دانشجویی، به تشخیص رئیس موسسه به عنوان  باالتر و یا احراز  

 بخشی از پنج سال سابقه فعالیت مورد نیاز برای عضویت وابسته محسوب خواهد شد. 

های مرتبط  ص در زمینههای ایرانی و خارجی دارای مقام، رتبه و اعتبار علمی خا اعضای افتخاری عبارتند از شخصیت  - 3۹ماده  

با حقوق عمومی و دارندگان سوابق کمک مؤثر و ارزنده به پیشبرد اهداف مؤسسه با پیشنهاد رئیس با یکی از اعضای پیوسته و 

 تصویب شورای موسسه.

ای  های علمی و پژوهشی مرتبط با اهداف مؤسسه فعالیت دارند با موافقت اعضای شورهایی که در زمینهسازمان  -۴0ماده  

 . مؤسسه به عنوان عضو حقوقی پذیرفته خواهند شد

 شرایط خاتمه عضویت عبارتند از:  -۴۱ماده 

 استعفای کتبی.  - الف 



 ترک ارتباط فعال به تشخیص رئیس مؤسسه و تصویب اعضای شورا. -ب

 ای به تشخیص رئیس مؤسسه و تصویب اعضای شورا.اعمال و رفتار خالف شؤون علمی و اخالق حرفه -ج

 احراز عدم صالحیت و توان علمی و پژوهشی به تشخیصی و تصویب دو سوم اعضای شورا.  -د

 فصل پنجم: بودجه و مقررات مالی 

می  -۴۲ماده   منظور  تهران  دانشگاه  بودجه  در  مؤسسه  شورای  پیشنهاد  به  سال  هر  موسسه  اختصاصی  سایر بودجه  گردد. 

 درآمدهای مؤسسه عبارتند از:

 نجام مشاوره و تحقیقات در چارچوب سفارشات دریافتی و قراردادهای منعقده. درآمد حاصل از ا  -1 -4۲

 ها و هدایای دریافتی از دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. کمک   -۲ -4۲

 .درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و فروش نشریات و کتب مؤسسه  -3 -4۲

اعتباری با امضای رئیس یا معاون مؤسسه و حسابدار موسسه دارای اعتبار خواهد بود و کلیه   - کلیه اسناد مالی    -۴3ماده  

ها از قبیل حقوق، پاداش، فوق العاده، حق التحقیق و هر گونه برداشت از حساب بانکی مؤسسه با امضای مقامات فوق پرداخت

 صورت خواهد گرفت. 

 ات مالی مشمول آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه تهران خواهد بود. مؤسسه از نظر مقرر -۴۴ماده 

 مواد تکمیلی  

هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به پیشنهاد سه چهارم اعضای شورای مؤسسه و تصویب هیأت امنای    -۴۵ماده  

 دانشگاه خواهد بود.

االجرا به تصویب هیات امنای دانشگاه تهران رسیده و الزم 13۸۵/ ۷/6بند در تاریخ  ۲4ماده و  46این اساسنامه در  -۴6ماده 

 باشد. می

 

 


