
 

 

 معاونت پژوهشی 

  

   

 ی عموم   یاستگذاریاساسنامه مرکز مطالعات س 

  . مقدمه۱ ماده 

با هدف کمک به   ی اسی وابسته به دانشکده حقوق و علوم س  ی مرکز پژوهش  کی به عنوان    یعموم  ی استگذاریمطالعات س   مرکز

اساسنامه به اختصار، دانشگاه  نیشود. در ا  یم  سیتأس یالملل نیب ی هایکشور و گسترش همکار  یو پژوهش یعلم   یازهای رفع ن

بر اساس )  ۲نوع    ا یر  تقاضا محو  یمرکز پژوهش   نیشود. ا  یمرکز خوانده م  ،یعموم  ی استگذاریتهران، دانشگاه و مرکز مطالعات س

  .کند  یم  تیدانشگاه فعال ی اساسنامه و مقررات پژوهش نی ( بوده و مطابق مفاد ایو فناور قاتیضوابط وزارت علوم، تحق

  و محل استقرار یحقوق گاه ی، جا۲ ماده 

  .بوده و محل استقرار آن در دانشکده خواهد بود  یاس ی وابسته به دانشکده حقوق و علوم س مرکز

 ف یو وظا  تی. مامور۳ ماده 

  ،یمل  تیآب امن  ،یاجتماع  یهابی بر مسائل مهم کشور، مانند رفاه و آس دی با تاک ی عموم یاستگذاری پژوهش در حوزه س -1 -3

 فرهنگ و ...؛

 ت یحائز اهم  یمسائل کاربرد  نهیدر زم   ژهیبه و  یو فرامل  یمل  ،یدر سطوح محل   یاستگذاریمطالعه و پژوهش در حوزه س -۲ -3

 کشور؛  یبرا

با   ان یدانشجو  یی و آشنا  ی عموم  ی استگذاری س  نه یدر زم   یو آموزش  ی علم   ی هاو دوره  نارها یکنفرانس ها، سم  یبرگزار -3 -3

 ؛ یاستگذار ی مسائل مهم س

فعالیت دارند،    یعموم   ی استگذاری و س   یاس یعلوم س   یهاکه در حوزه پژوهش  یالمللنیو ب  ی مل  یبا موسسات علم   ی همکار -4 -3

 به منظور تبادل دانشجو و مطالعات؛ 

 مرجع تصویب تاریخ تصویب  موضوع 

 اساسنامه مرکز مطالعات 

 ی عموم   یاستگذاریس
 دانشگاه   یامنا أتیه ۱۳97/ 05/ ۳0



به منظور   ییاجرا  یها ها و دستگاهها، شرکتسازمان  یبرا  یکوتاه مدت تخصص  یآموزش  یهاها و دورهکارگاه  یبرگزار -5 -3

 ؛ یعموم  یاستگذاریدر حوزه س  یو مطالعات دانشگاه ی دولت یها دستگاه  انی م وندیپ  جادیا

  ی که از تخصص اعضا   یبه نحو  ،یو حقوق  ی ق ی اشخاص حق   یو ارائه خدمات مشاوره برا  یکاربرد  یپژوهش   یهاطرح  یاجرا -6 -3

  .بهره گرفته شود یل یتکم التیتحص ان یدانشگاه تهران و دانش آموختگان و دانشجو  یعلم  أتیه

 . اهداف۴ ماده 

 ران؛یا ی اسالم یبر موضوع جمهور د یبا تاک یعموم یاستگذاریس نه یپژوهش در زم -1 -4

 یاستگذاری مسائل و مشکالت س  یبرا یعمل  یارائه راهکارها زیدر اداره جامعه و ن  یاس یدامنه کاربرد علوم س  دن یگستران -۲ -4

 کشور؛   یعموم

 ؛ ی و بخش یفرابخش  یهایاستگذار یس یبرا ی و محل یامنطقه ،یمل  ، یفرامل ی ایدر جغراف  یکمک به بخش عموم  -3 -4

 . ارکان 5 ماده 

 .باشد  یم  ی علم یو شورا سیرئ  ،یاستگذاریس  یمرکز شامل شورا ارکان 

  یاستگذاریس  ی. شورا۶ ماده 

  ،یقات یتحق  ،ی علم  یهاتیفعال  یخط مش  ن ییتع  فهیمرکز بوده که وظ  یاستگذاریو س   یمرجع علم  نیباالتر  یاستگذاریس  یشورا

  :باشد  یم ر یمرکز را به عهده داشته و متشکل از افراد ز یجیترو

 شورا(؛  س ی)به عنوان رئ ی اسی دانشکده حقوق و علوم س سیرئ -1 -6

 شورا(؛  سی رئ بیدانشکده )به عنوان نا یمعاون پژوهش  -۲ -6

 ت؛ یریدانشکده مد یمعاون پژوهش  -3 -6

 مرکز؛  تیهرکدام در موضوع فعال  تیریو مد یاس یحقوق و علوم س ی هاخبره از دانشکده  یعلم   اتیدونفر عضو ه -4 -6

 مرکز )خارج از دانشگاه(؛  ی کاربرد یهانفر خبره مرتبط با موضوع پژوهش ک ی -5 -6

  .شورا(  ریمرکز )دب سیرئ -6 -6

رئیس    شنهادیبه پ  یقیحق  یشود، اعضا  یسال صادر م  3مدت    یدانشگاه برا  یشورا با حکم معاون پژوهش  ی احکام اعضا  .تبصره

  .شوند  یم  نییتع  یاس یدانشکده حقوق و علوم س  س یرئ د یمرکز و تائ

 :باشد ی م ری به شرح ز یاستگذاریس یشورا  ارات یو اخت فی. وظا7 ماده 



 دانشگاه؛ ی امنا اتی در ه بیمرکز جهت تصو ی و نمودار سازمان یل یسازمان تفص شنهاد یپ -1 -7

 مرکز؛ ی هایراهبردها و خط مش یهابرنامه بیو تصو نییتع -۲ -7

 موجود؛  یپژوهش یهابا انحالل گروه د یجد ی پژوهش  یهاگروه  جادیا -3 -7

 ؛ یمال یها بودجه مرکز و صورت حساب بیتصو -4 -7

 دانشگاه؛   یامنا  اتیدر ه بیاصالحات در اساسنامه جهت تصو شنهاد یپ -5 -7

 از؛ یمورد ن  یو جذب منابع مال  نیدر مورد نحوه تام م یاتخاذ تصم  -6 -7

  و مقررات دانشگاه؛ نیدر چارچوب قوان یو مال   یادار  یها دستورالعمل -7 -7

  .باشد یشورا در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه م ارت یو اخت فیوظا ه یکل .تبصره

  س ی. رئ8 ماده 

  سی دانشگاه و با حکم رئ  یمعاون پژوهش  دی دانشکده و تائ  سیرئ  شنهاد یباشد که به پ  یمرکز م  ییمقام اجرا  ن یباالتر  س،یرئ

  .باشد  یبالمانع م  ی متوال یهادوره یبرا ت یشود. تمدید مسئول  یسال منصوب م 3مدت  یدانشگاه برا

 مرکز سیرئ فی. وظا9 ماده 

 ؛ یاستگذاریس  یمصوبات شورا یاجرا -1 -9

 ؛ یاستگذاری س  یمصوب شورا ی هایها، راهبردها و خط مش مرکز در چارچوب ساختار، برنامهاداره  -۲ -9

 مرکز و صدور احکام مربوط طبق مقررات؛  ییمسئوالن اجرا گریو د ران یمد ن،یانتخاب معاون -3 -9

 ؛ یاستگذاریس یبه شورا بیو تصو ی بررس یو ارائه آن برا انهی بودجه و تراز سال م یتنظ -4 -9

 ؛ یپژوهش ی هاها و پروژهارائه خدمات وجذب طرح یبرا یی اجرا یهاو سازمان یارتباط با موسسات علم  یبرقرار -5 -9

 در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه؛  یالمللنیارتباطات ب یبرقرار -6 -9

 .مرکز یهاتیانعقاد قرارداد در موضوع مامور -7 -9

  یعلم ی. شورا۱0 ماده 



  یاستگذار یس  ی به انتخاب شورا  یعلم   أت یو دو نفر عضو ه  یپژوهش  یهاگروه  ران یمعاون، مد  س، یمرکز متشکل از رئ  ی علم  یشورا

 :باشد یم ر یز اراتیو اخت  فیبا وظا

 ؛ یو پژوهش یعلم  یهابرنامه نیتدو -1 -10

 ؛ ییاجرا یهابه دستگاه ه یارا یبرا یپژوهش  یهاطرح نیو تدو یبررس -۲ -10

 ؛ یاستگذاریس ی ارائه به شورا یبرا یپژوهش  یهابرنامه شنهادیپ -3 -10

 آنها؛  نیتأم یالزم برا ی راهکارها هیو ارا یو پژوهش ی علم ،یزاتیتجه ی ازهاین یبررس -4 -10

 ؛ یو پژوهش  ی آموزش یهاکارگاه نارها، یسم یبرگزار یزیبرنامه ر -5 -10

 .انتشار یبرا یو پژوهش یآثار علم  یبررس -6 -10

 .شود یسال صادر م 3مدت  یبرا ی استگذاری س یشورا سی با حکم رئ یعلم  یشورا  یقیحق  یاحکام اعضا  .تبصره

 ی و ادار ی. مقررات مال۱۱ ماده 

 شود؛  یم ن یتام ی افتی در یهاو کمک  یپژوهش  یمرکز از محل قراردادها یمنابع مال  -1 -11

دانشگاه   ی امنا  اتیدانشگاه که مصوب ه  یهانامه  ن ییکارکنان مرکز، مطابق مقررات و آ  یریو به کار گ  ی مال  ،یامور ادار -۲ -11

 .تهران است، خواهد بود

 ند؛ ینما یتوانند به عنوان عضو وابسته با مرکز همکار یدانشگاه م  ی علم اتیه یاعضا -3 -11

از    ی ک یزیف   ی و فضا  یانسان   یرویآن اعم از ن   ی هانهیهز  ه یشود و کل  یبه صورت خودگردان اداره م   ی مرکز از نظر مال  -4 -11

 .شود یم  نیحاصله تام یمحل درآمدها

  . انحالل۱۲ ماده 

  .شود یدانشگاه منحل م ی امنا اتیه بیو تصو یاستگذاری س یشورا شنهاد یبا پ  مرکز

  .شود یبه دانشگاه منتقل م  ونید هیآن پس از تسو ی هاییدر صورت انحالل، همه اموال و دارا .تبصره

 .دیدانشگاه تهران رس   ی امنا أتیه بیبه تصو 30/5/1397 خ یتبصره در تار 4ماده و  13اساسنامه در  نیا. ۱۳ ماده 

 


