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 خانواده و زن تحقیقات مرکز اساسنامه عنوان

 20/03/94 تصویب

  ابالغ

 مصوبه ::. متن.:: 

 مقدمه

 در علمیه هایحوزه اساسی هایمسئولیت از شیعه، ناب معارف ترویج و تبیین تحقیق، قالب در السالم،لیهمعبیتاهل مکتب و قرآن از پاسداری

 ایفزاینده مطالبات و نو به نو هایپرسش معرض در علمیه هایحوزه ارتباطات، عصر به ورود و اسالمی نظام حاکمیت با. است مکانی و زمان هر

 دینی علوم هایحوزه روی پیش را نیازهاییپیش اسالمی سازیتمدن موضوع طرح عالوه، به. است نبوده مطرح این از پیش که اندگرفته قرار

 جهانی تمدن ایجاد دارداعیه که دیگر رقبای فعال حضور به توجه با مهم این. است معرفتی و پژوهشی هایمقوله از آن از مهمی بخش که نهدمی

 بر که گرددمی ترافزون گاهآن خانواده و جنسیت موضوع در اهمیت این. یابدمی چندان دو اهمیتی اند،کنونی جهان در زیست الگوهای طراح و

 .گرددمی بنا سالم خانوادة پایة بر اسالمی تمدن باشیم باور این

 این است، بوده اجتماعی و فرهنگی تحوالت بیشترین پذیرای «خانواده» و «جنسیت» حوزة که دهدمی نشان اخیر سدة تحوالت دیگر، سوی از

 رصد برای علمی نهادهای تأسیس و سازدمی همراه صعوبت با را آینده تحوالت بینیپیش و آن فهم که است برخوردار شتاب از حدی به تحوالت

 .نمایدمی ضروری را رو پیش محتمل هایوضعیت بینیپیش و تحوالت

 عنوان به را، خانواده و جنسیت به مربوط مطالعات که حوزوی پژوهشی نهاد عنوان به «خانواده و زن تحقیقات مرکز» فوق هایضرورت به توجه با

 این در. گرددمی تأسیس خواهران علمیه هایحوزه مدیریت مرکز سوی از دهد،می قرار کار دستور در اسالمی، رویکرد با و ایرشتهمیان دانش

 و «مدیریت مرکز» خواهران، علمیه هایحوزه مدیریت مرکز به ،«مرکز» ،«خانواده و زن تحقیقات مرکز» به اختصار رعایت منظور به اساسنامه،

 .گرددمی اطالق «شورا» ،«خوهران علمیه هایحوزه گذاریسیاست شورای» به

 علمی جامعة نیازهای به پاسخگویی  خانواده، و زن عرصة در آن از پاسداری و اسالمی واالی فرهنگ نشر و تبیین تحقیق، هدف با مرکز .1ماده

 .گرددمی تأسیس خانواده و زن مسایل عرصه در اسالمی هایپژوهش و مطالعات از پشتیبانی و خارجی و داخلی مندوظیفه مراکز و

 .باشدمی مدیریت مرکز به وابسته که است حوزوی پژوهشی واحد مرکز .2ماده

 .نماید دفاتر و شعب تأسیس به اقدام دیگر نقاط در تواندمی امناء هیأت تصویب با که باشد می قم مقدس شهر مرکز فعالیت اصلی محل .3ماده

 .باشدمی نامحدود تأسیس، تاریخ از ، مرکز فعالیت مدت .4ماده

 .است ایران اسالمی جمهوری کشور تابعیت دارای ، مرکز .5ماده

 :از است عبارت مرکز، وظایف .6ماده

 و معارف براساس اجتماعی، و اقتصادی سیاسی، فرهنگی، ابعاد در خانواده و زن به معطوف مفاهیم و دانش فرآوری و تولیدباز تولید، .1

 اسالمی؛ هایارزش

 زن تحقیقات با مرتبط مدتمیان و بلندمدت هایبرنامه و راهبردی اسناد کالن، هایسیاست انداز،چشم ها،مأموریت پیشنهاد و طراحی .2

 تصویب؛ و بررسی جهت ربطذی مراجع به خانواده، و

 ابالغی؛ مصوبات و کالن هایسیاست چارچوب در خانواده و زن تحقیقات انجام و ریزیبرنامه اجرایی، گذاریسیاست .3

 خانواده؛ و زن امور با مرتبط ایتوسعه و کاربردى بنیادى، هاىپژوهش انجام .4

 مدیریت؛ مرکز و شورا ویژه به صالحذی مراجع به آن هایتحلیل ارائه و میدانی تحقیقات انجام .5

 خانواده؛ و زن مسائل عرصه در دانشگاهیان و حوزویان مبلغان، به اسالم دیدگاه انتقال منظور به ترویجى هاىآموزش ارائة .6

 و نقد هایکرسی و علمی سمینارهای و هاکنگره ها،همایش ها،نشست در مشارکت و پژوهشی و آموزشی هایدوره برگزاری .7

 وظایف؛ و اهداف چارچوب در المللیبین سمینارهای در شرکت و کشور خارج و داخل در پردازی،نظریه

 مراکز و علمی جامعة با افزاهم مشارکت طریق از خانواده و زن اسالمى مطالعات حوزه کارشناسان و اساتید پژوهشگران، پرورش .8

 خانواده؛ و زن امور در مندوظیفه

 ها؛دانشگاه و علمیه حوزه در خانواده مطالعات رشته و زنان مطالعات رشته از علمی حمایت .9

 مرکز؛ وظایف چارچوب در خانواده، و زن مسائل عرصه در فعال خارجی و داخلی اندیشهم حقوقی و حقیقی هایشخصیت از حمایت .10



 خانواده؛ و زن حوزة اسالمی هایپژوهش و تحقیقات از پشتیبانی .11

 آن؛ به پاسخگویی و خانواده و زن مسائل با مرتبط شبهات و دینی و فرهنگی هایآسیب شناخت .12

 مرکز؛ علمی آثار و پژوهشی - علمی نشریات کتب، چاپ و ترجمه تدوین، تألیف، مدیریت و ریزیبرنامه .13

 مؤثر؛ و سازتصمیم مراکز و اجتماعى هاىشخصیت مسئوالن، دانشگاهى، حوزوى، مراکز به تخصصی اطالعات و هاتحلیل ارائة .14

 کشور؛ از خارج و داخل در ربطذى مراکز به خانواده و زن مسائل به مربوط مشاوره ارایه و کارشناسى امور انجام .15

 .خواهران علمیه هایحوزه مدیر سوی از ارجاعی موارد کارشناسی و محوله وظایف سایر انجام .16

 

 :از است عبارت مرکز اصولی هایسیاست .7ماده

 ؛(السالمعلیهم)بیتاهل مکتب و قرآن معارف از پاسداری .1

 دینی؛ هایآموزه فهم در اجتهادی روش کارگیریبه .2

 مصوب؛ اهداف تأمین راستاى در نظرانصاحب و اندیشمندان از گیرىبهره .3

 خانواده؛ و زن بنیادین و اصولى مسائل در اسالمى نظرانصاحب و اندیشمندان نظروحدت ایجاد منظور به سازىزمینه .4

 کشور؛ از خارج و داخل پژوهشى مؤسسات با همکارى .5

 خارجى؛ و داخلى علمى مجامع در اسالمى اندیشمندان حضور سازىزمینه .6

 انجامد؛مى اسالمى نظام نیاز مورد مسایل حل به که هایىکارشناسى و روزآمد و مهم هاىپژوهش به دادن اولویت .7

 سیاسى؛ هاىبندىدسته به ورود از اجتناب .8

 پژوهشى؛ خدمات و علمى هاىمشاوره ارایه در اسالمی نظام در مرتبط نهادهای و حوزوى و دینى مراکز به دادناولویت .9

 بنیادى؛ هاىپژوهش به دادن اولویت .10

 .آنان با مرتبط هاىفعالیت هزینه تأمین در دیگر مراکز هایظرفیت و بودجه از استفاده و مندىبهره .11

 

 :از است عبارت مرکز ارکان .8ماده

 مؤسس؛ .1

 امناء؛ هیئت .2

 رئیس؛ .3

 .پژوهش شوراى .4

 

 و مجوزها اعطای شورای از را الزم مجوزهای دیگر و تأسیس امتیاز اساسنامه، ارائة با است موظف که باشدمی «مدیریت مرکز» مؤسس، .9ماده

 .نماید تثبیت و تحکیم را مرکز حقوقی جایگاه و کسب صالح،ذی مراجع سایر یا و علمی امتیازهای

 : از عبارتند امناء هیئت اعضاى .10ماده

 ؛(رئیس عنوان به) مدیریت مرکز مدیر .1

 ؛(بیرد عنوان به)مرکز رئیس .2

 مدیریت؛ مرکز نظارت و ریزىبرنامه دفتر مسئول .3

 شورا؛ انتخاب به نفر یک .4

 .خانواده و زن پژوهشی حوزة با آشنا حوزوی نظران صاحب از نفر پنج .5

 شده پیشنهاد شورا به وی، تایید از پس و معرفی مدیریت مرکز مدیر به مرکز رئیس سوی از 5 بند در اشاره مورد کارشناسان: 1تبصره             

 .شوندمى منصوب مدیریت مرکز مدیر حکم با شورا تایید از پس و

 .است بالمانع آنان مجدد انتخاب و گردند می انتخاب ساله 3 دوره یک برای امنا هیأت حقیقی اعضای: 2تبصره             

 :از است عبارت امناء هیئت اختیارات و وظایف. 11ماده

 شورا؛ به مرکز کلی خطوط و اندازچشم سند پیشنهاد .1

 ابالغی؛ ضوابط چارچوب در مرکز کالن هایبرنامه و هامشیخط تصویب .2

 انتصاب؛ جهت مدیریت مرکز مدیر به معرفی و مرکز رئیس انتخاب .3

 سازمانی؛ تشکیالت و ساختار تصویب و بررسی .4



 ها؛دستورالعمل و هانامهآیین تصویب .5

 شورا؛ به اساسنامه تغییر و اصالح پیشنهاد یا و تفسیر درخواست .6

 تصویب از پس و بررسى مدیریت، مرکز مدیر توسط امناء، هیئت اعضای سوم دو پیشنهاد براساس اساسنامه، مفاد در نیاز مورد اصالحات :تبصره

 .گرددمى اعمال شورا،

 جهت ربطذی مراجع به ارائه و مرکز موردنیاز استانداردهای و هاشاخص ها،نامهآیین مقررات، قوانین، تکمیل و اصالح تدوین، تهیه، .7

 آن؛ اجرای حسن بر نظارت و تصویب و بررسی

  اختصاصی؛ درآمدهای و ابالغی اعتبارات سقف در مرکز ساالنه بودجه و برنامه تصویب .8

 مدیریت؛ مرکز به ارائه جهت موردی و ایدوره صورت به مرکز رئیس سوی از ارسالی عملکرد گزارش تأیید .9

  مرکز؛ مالی تراز و سالیانه عملکرد بررسی و مرکز فعالیت کلی روند بر نظارت .10

 مدیریت مرکز مدیر حکم با است، پاسخگو آن هاىفعالیت و امور کلیه مقابل در و بوده مرکز کنندهاداره مقام باالترین که مرکز رئیس .12ماده

 .گرددمى منصوب سال سه مدت براى

 .است بالمانع مرکز رئیس مجدد انتخاب: تبصره               

 :باشدمى زیر اختیارات و وظایف داراى مرکز رئیس .13ماده

 امور؛ اجرای حسن بر نظارت و مرکز هایفعالیت هدایت .1

 مرکز؛ اعتباری و علمی جایگاه ارتقاء منظور به ریزیبرنامه .2

 تصویب؛ جهت امناء هیئت به مرکز کالن هایمشیخط و هاسیاست پیشنهاد .3

 تصویب؛ جهت امناء هیئت به مرکز تشکیالت و سازمانی ساختار پیشنهاد .4

 مرکز؛ علمی هیئت اعضای و سازمانی واحدهای مدیران احکام صدور و تأیید و معاونان نصب و عزل .5

 مرکز؛ تعهدآور و مالی اسناد و قراردادها امضای .6

 امناء؛ هیئت به مرکز ساالنه بودجه و برنامه پیشنهاد  .7

 .مدیریت مرکز و امناء هیئت به مرکز عملکرد گزارش ارائه  .8

 :از عبارتند پژوهش شورای اعضای .14ماده

 ؛(رئیس عنوان به) مرکز رئیس .1

 ؛(رئیس نائب و دبیر عنوان به) مرکز پژوهش معاون .2

 علمی؛ هایگروه مدیران .3

 .کارشناس نفر سه تا یک .4

 .شوندمى منصوب مرکز، رئیس حکم با و پیشنهاد مرکز، پژوهش معاون توسط پژوهش شوراى کارشناسان :تبصره

 :از است عبارت پژوهش شوراى وظایف .15ماده

 مرکز؛ رئیس به آموزشی و پژوهشی هایمشیخط و اهداف پیشنهاد و تصویب .1

 پژوهشی؛ هایاولویت و اهطرح برنامه، تصویب .2

  پژوهشی؛ هایگروه و پژوهشگران پژوهشی، هایطرح علمی، آثار ارزیابی معیارهای و ضوابط تصویب  .3

 کالن؛ هایطرح ناظر تعیین و پژوهشی هایطرح اجرای حسن و کیفیت بر نظارت .4

 تخصصی؛ کتابخانة و علمی اطالعات بانک هایمشیخط و هاسیاست تصویب  .5

  مرکز؛ علمی آثار و کتب انتشار تصویب  .6

 شود؛می تشکیل مرکز علمی هیئت صالحیت رد یا تأیید منظور به که ممیزه هیئت اعضای تعیین  .7

 مرکز؛ پژوهشی علمی نشریة سردبیر و تحریریه هیئت صالحیت تأیید .8

 مرکز؛ علمی هاینشریه هایمشیخط و کالن هایسیاست تصویب .9

 ها؛آن آموزشی نامهآیین و هابرنامه پژوهش، کارورزی و آموزشی هایدوره بر حاکم هایسیاست تصویب .10

 علمی؛ ارتباطات برای مرکز مشیخط تعیین .11

 معیارها و داوران ناقدان، سخنرانان، محورها، یا موضوع پردازی،نظریه و نقد هایکرسی و علمی هایهمایش و هانشست اجرای تصویب  .12

 .ارزیابی ضوابط و

 .بود خواهد االجراء الزم مرکز رئیس امضای از پس پژوهش شورای مصوبات :تبصره



 علمی هایهمکاری و ترویج معاونت و پژوهش معاونت دارای مجوز، کسب حین در خود، هاىمأموریت و اهداف تحقق منظور به مرکز .16ماده

 .است

 مرکز درآمدهاى و مردمی هایکمک مدیریت، مرکز منابع محل از اىتوسعه و اىسرمایه جارى، مصارف براى مرکز نیاز مورد بودجه .17ماده

 .شودمى تأمین

 اداری، هاینامهآیین مشمول موارد سایر در و بوده امناء هیأت مصوبات تابع پژوهشی امور با مرتبط هاینامهآئین با رابطه در مرکز .18ماده

 .باشدمی مدیریت مرکز معامالتی و مالی استخدامی،

 .خانواده و زن موضوعات در خارجی و داخلی مندوظیفه مراکز و علمی جامعة از است عبارت مرکز هدف جامعه و مخاطبان .19ماده

 یا و غیرمفید مرکز براى آن گیرىپى یا و نبوده ممکن دلیل، هر به شده،بینىپیش مقاصد اجراى و مرکز اهداف تحقق که صورتى در .20ماده

 .نماید مرکز انحالل به اقدام شورا تصویب از پس و امناء هیأت پیشنهاد با تواندمى مدیریت مرکز شود، داده تشخیص غیرضرورى

 .نماید ارسال شورا به را انحالل پیشنهاد راسا تواند می مدیریت مرکز امناء، هیأت جلسات تشکیل عدم موارد در :تبصره

 رئیس و مدیریت مرکز حقوقی نماینده شورا، حقوقی نماینده از مرکب ایتصفیه هیئت مرکز، انحالل با شورا اولیه موافقت صورت در .21ماده

 نظارت تحت است موظف مرکز و داشت خواهد عهده بر را تصفیه امر نماید می تعیین شورا که مدتی در قانونی مقررات رعایت با و تشکیل مرکز

 :تصفیه هیئت

 سایر ها،شهرداری ها،بانک دولتی، غیر عمومی نهادهای دولتی، مؤسسات ها،وزارتخانه حوزوی، واحدهای برابر در را خود تعهدات کلیه: الف 

 رأسا   را مرکز تعهدات حق صاحبان توافق با مدیریت مرکز یا دهد انجام( خود کارمندان و علمی هیئت اعضای از اعم) حقیقی و حقوقی اشخاص

 .بپذیرد

 موافقت یا کند مسترد است گرفته قرار مرکز اختیار در غیره و هاشهرداری ها،بانک دولتی، عمومی، منابع از که را اموالی و امتیازات همه: ب

 .دهد ارائه مدیریت مرکز به مذکور اموال و امتیازها واگذاری بر مبنی را حق صاحبان

 تأدیه شورا، توسط مرکز انحالل نهایی تصویب و حقوقی و پژوهشی امور فصل و حل و 21 ماده در مذکور تعهدات اجرای احراز از پس .22ماده

 .شودمی منتقل مدیریت مرکز به مرکز دارایی باقیمانده تصفیه، هیئت توسط تصفیه ختم اعالم و دیون کلیه

 به و تنظیم رسید، خواهد مذکور هیئت اعضای کلیه امضای به که نسخه دو در مجلسی صورت فوق مورد در است موظف تصفیه هیئت :تبصره

 .نماید تسلیم مدیریت مرکز و شورا

 .رسید شورا تصویب به 20/03/1394  تاریخ در تبصره 8 و ماده 23 در اساسنامه این .23ماده

 


