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 به نام خالق دانا

 مقدمه

ؿْشّب ٍ سٍػتبّبي مـَس ٍ ثِ هٌظَس  ي هحَسي ٍ هذيشيت عبلوبًِ ًظش ثِ ضشٍست ٍ اّويت داًؾ

سٍي  ثٌذي ٍ حل هؼبئل ٍ هـنالت پيؾ استقبي تَاى علوی هذيشيت ؿْشي ٍ سٍػتبيی، ؿٌبػبيی، اٍلَيت

ّب ٍ پبػخگَيی ثِ ًيبصّبي هتٌَع ٍ  گيشي صدگی دس تلوين ّب، جلَگيشي اص ؿتبة ّب ٍ دّيبسي ؿْشداسي

ثِ  ثخـی اًتظبمٍ سعبيت ضَاثط ٍ هقشسات هشتجط  اػتبيٍ ّوچٌيي دس س هتعذد ؿْشًٍذاى دس علش مًٌَی

مديريت شهری و  شورای پژوهش، ّب ّب ٍ دّيبسي مشد اعتجبسات پظٍّـی ؿْشداسي ٍ ّضيٌِ اقذاهبت

 د. ؿَتـنيل هی ثشاػبع هفبد ايي دػتَسالعولّب اهَس عوشاًی اػتبًذاسي ّوبٌّگی دس هعبًٍت روستايي

 : تعاريف 1ماده 

 ّبي مـَسّب ٍ دّيبسيػبصهبى ؿْشداسي: سازمان

 ؿْشي ٍ سٍػتبيی ػبصهبى ساّجشدي ٍ آهَصؽ : هشمض هطبلعبت مركس

 اػتبى ؿَساي پظٍّؾ هذيشيت ؿْشي ٍ سٍػتبيی :ی پژوهش استانشورا

 ؿَساي پظٍّؾ ؿْشداسي هشمض اػتبىشورای پژوهش شهرداری: 

 سا ثِ عْذُ داسد.: ؿخق حقيقی يب حقَقی مِ هؼئَليت اًجبم هطبلعبت مشاور

 : ؿخق حقيقی يب حقَقی مِ ًظبست علوی پشٍطُ سا ثش عْذُ داسد.ناظر علمي

 : اهداف شورا2ماده 

 ّبي  ٍ فعبليت ّبي هطبلعبتیيٌذ اًجبم طشحآگزاسي، ّذايت ٍ ايجبد ٍحذت سٍيِ دس فش ػيبػت

 هذيشيت ؿْشي ٍ سٍػتبيی  يحَصُ پظٍّـی

  هذيشيت ؿْشي ٍ سٍػتبيی يحَصُ دس هحَسي پظٍّؾ فشٌّگًْبديٌِ مشدى 

 ً ؿْشداسيهذيشيت ؿْشي ٍ سٍػتبيی اػتبى يحَصُظبست عبليِ ثش اهَس پظٍّـی/ 
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 :  ترکیب اعضای شورا3ماده 

ايي ؿَسا دس هحل اػتبًذاسي ٍ ثِ هٌظَس پيـجشد اّذاف ايي دػتَسالعول  شورای پژوهش استان: -الف

 ؿَد؛ ّبي تبثعِ اػتبى، ثب تشميت صيش تـنيل هی دّيبسي ٍ ّب دس ؿْشداسي

 (اًی اػتبًذاسي )سئيغ ؿَساي پظٍّؾهعبٍى اهَس عوش 

 دثيش ؿَسا ثِ اًتخبة سئيغ 

 هذيش مل دفتش اهَس ؿْشي ٍ ؿَساّب  

  هذيش مل دفتش اهَس سٍػتبيی ٍ ؿَساّب 

 هذيش مل دفتش فٌی اػتبًذاسي  

 ؿَساّب ٍ  هذيش مل دفتش اهَس ؿْشي پيـٌْبدثِ اػتبى ساى ؿْشداس هشمض اػتبى ٍ يل ًفش اص ؿْشدا ٍ

 ؿَسا تبييذ سئيغ

  ِؿَسا ٍ تبييذ سئيغ هذيشمل دفتش اهَس سٍػتبيی ٍ ؿَساّب پيـٌْبددٍ ًفش اص دّيبساى ث 

  ؿَساي اػالهی اػتبى سئيغاًتخبة ٍ هعشفی  بثاػتبى يل ًفش اص اعضبي ؿَساي اػالهی  

  يل ًفش اص اعضبي ّيئت علوی ل ؿْشي ٍ يًظش دس هؼبّيئت علوی كبحت ياعضبدٍ ًفش اص

 ، ثِ اًتخبة سئيغ ؿَسا سٍػتبيی دس هؼبيل ًظشكبحت

 تبييذ سئيغ  دثيش ؿَسا پيـٌْبداػتبًذاسي ثِ دفتش اهَس ؿْشي ٍ ؿَساّب  پظٍّـی مبسؿٌبع ٍ 

 ثِ پيـٌْبد دثيش ؿَسا ٍ تبييذ سئيغ  ٍ ؿَساّب اػتبًذاسي سٍػتبيیپظٍّـی دفتش اهَس  مبسؿٌبع 

ٍ ثِ هٌظَس پيـجشد اّذاف ايي  هشمض اػتبىايي ؿَسا دس هحل ؿْشداسي شورای پژوهش شهرداری:  -ب

 ؿَد؛ دػتَسالعول، ثب تشميت صيش تـنيل هی

  سئيغ ؿَساي پظٍّؾ( هشمض اػتبىؿْشداس( 

 ِسيضي ؿْشداسي )دثيش ؿَسا( هعبٍى ثشًبه 

  اداسي ٍاحذ پظٍّـی ؿْشداسي  هقبمهذيش/ ثبالتشيي 

 االختيبس اػتبًذاسي ثب هعشفی سئيغ ؿَساي پظٍّؾ اػتبى ًوبيٌذُ تبم 

 يل ًفش اص اعضبي ؿَساي اػالهی ؿْش ثب اًتخبة ٍ هعشفی سئيغ ؿَساي اػالهی ؿْش 
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 ًظش دس هؼبيل ؿْشي، ثِ اًتخبة سئيغ ؿَسا دٍ ًفش اص اعضبي ّيئت علوی كبحت 

اثالغ تَػط اػتبًذاس  ،ٍ سئيغ ؿَساي پظٍّؾ ؿْشداسي ي پظٍّؾ اػتبىحنن سئيغ ؿَسا :1تبصره 

 .ؿَد هی

 ؿًَذ.ؿَسا ثب حنن سئيغ ؿَسا ثشاي هذت دٍ ػبل هٌلَة هی يمليِ اعضب : 2تبصره 

/ ٍاحذّبي سثط اػتبًذاسي دفبتش رياص ًوبيٌذُ  ،ثب پيـٌْبد دثيش ؿَسا تَاًذسئيغ ؿَسا هی :3تبصره 

 دس جلؼِ ؿَسا ٍ ثذٍى حق ساي دعَت ًوبيذ. اجشايی، ّبيدػتگبٍُ  / دّيبسيسثط ؿْشداسي ري

 ثبؿذ.ّبي ؿَسا ثب اهضبء سئيغ ؿَسا اًجبم ؿذُ ٍ هعتجش هیمليِ هنبتجبت ٍ اثالغيِ :4تبصره 

 كارشناس»ثِ عٌَاى ثبيؼت تَػط سئيغ ؿَسا هی ي پظٍّؾ اػتبىؿَسامبسؿٌبػبى عضَ  :5تبصره 

 .ؿًَذثِ هشمض هعشفی « پژوهش شورا رابط

 : وظايف و اختیارات شورا4ماده 

 ثٌذي هحَسّبي پظٍّـی ّبي پظٍّـی ػبليبًِ ٍ اٍلَيتتعييي ػيبػت .1

 دس اهَس پظٍّـی ايجبد ٍحذت سٍيِ  اًتظبم ثخـی ٍ .2

 ّبي پظٍّـی طشح (پشٍپَصال) ُپيـٌْبدتلَيت  .3

 ّبي تحليلی ًبهِّبي حوبيت اص پبيبىتلَيت دسخَاػت .4

 ّبي حَصُ هذيشيت ؿْشي ٍ سٍػتبيیّب ٍ اػتبستبحتلَيت حوبيت اص ايذُ .5

 ّبي تخللیپيـٌْبد ثشگضاسي ًـؼتٍ پظٍّـی  ّبيتلَيت گضاسؽ ًْبيی طشح .6

 آى ّبي  ًتبيج ٍ يبفتٍِ اًتـبس  ّبي پظٍّـیاخز ًتبيج ٍ مبسثؼت پشٍطُ .7

ّبي هعشفی  ّب دس ػبهبًِ ٍ ثبسگزاسي آى پظٍّـی ثِ هشمضّبي  اسػبل ًؼخِ النتشًٍينی پشٍطُ .8

 ؿذُ اص ػَي هشمض

ٍ ػبيش  ّب دس جـٌَاسُ پظٍّؾ ٍ ًَآٍسيّب ٍ دّيبسيثشاي حضَس ؿْشداسي ثؼتشػبصي .9

  سٍيذادّبي علوی ٍ داًـی هعشفی ؿذُ اص ػَي هشمض

ّب ثب ضَاثط ٍ هقشسات هشثَطِ ٍ اسػبل  ، تطجيق آىمشد اعتجبسات پظٍّـیگضاسؽ ّضيٌِ اخز .10

 هشمضّبي هشثَطِ ثِ  گضاسؽ
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 (هبُ 6)ّش گضاسؽ عولنشد ؿَسا ثِ هشمض هٌظن ٍ ادٍاسي اًعنبع  .11

هَظف اػت ثِ كَست هٌظن ٍ ادٍاسي گضاسؽ عولنشد خَد سا  داسيؿَساي پظٍّؾ ؿْش تبصره:

 جْت اًعنبع ثِ هشمض، ثشاي ؿَساي پظٍّؾ اػتبى اسػبل ًوبيذ.

 : وظايف دبیر شورا5هماد

 تعييي دػتَس مبس ٍ ّوبٌّگی ثشگضاسي جلؼبت .1

 تٌظين كَستجلؼبت ٍ هلَثبت ؿَسا .2

 تْيِ گضاسؽ عولنشد ؿَسا جْت اسػبل ثِ هشمض .3

 پيگيشي اًجبم مليِ ٍظبيف ؿَسا  .4

 اًجبم مليِ ٍظبيف ٍ اهَس هشتجط ثب دثيشخبًِ ؿَسا .5

 ادبیرخانه شورمحل : 6ماده 

ٍ دثيشخبًِ ؿَساي پظٍّؾ  هعبًٍت ّوبٌّگی اهَس عوشاًیهحل دس  اػتبىي پظٍّؾ دثيشخبًِ ؿَسا

  .ثبؿذ هیهؼتقش  سيضي ؿْشداسي ؿْشداسي دس هحل هعبًٍت ثشًبهِ

 جلسات : تشكیل7ماده 

 سػويت اعضبء، ًلف اص ثيؾ حضَس ثبٍ جلؼبت ؿَسا ثِ پيـٌْبد دثيش ٍ تبييذ سئيغ ؿَسا، تـنيل 

  .يبثذ یه

 ؿَسا دس جلؼِ، هؼئَليت ؿَسا ثب دثيش خَاّذ ثَد. ئيغدس كَست عذم حضَس س :1تبصره 

ًظش سئيغ  ،ثبؿذ ٍ دس كَست ثشاثش ؿذى آساءهی يثش اػبع آساء حذامثش هلَثبت ؿَسا :2تبصره 

 ؿَسا هالك عول خَاّذ ثَد. 

ثشگضاسي جلؼبت ؿَسا، اػتفبدُ اص  ط خبف ٍ ثشاي جلَگيشي اص ٍقفِ دسدس ؿشاي: 3تبصره 

 ثبؿذ. هجبصي قبثل اًجبم هیّبي فضبي هجبصي ٍ ثشگضاسي جلؼبت ؿَسا ثِ كَست ظشفيت

 و پايش : نظارت8ماده 

ًبظش علوی ٍ ًظبست ٍ پبيؾ تحقق اّذاف هذ ًظش،  ّبي هطبلعبتیاي پشٍطُضاسؽ هشحلِگثشسػی ثِ هٌظَس 

ًظشاى ٍ ّب، كبحتاػبتيذ ثب تجشثۀ داًـگبُسثط،  مبسؿٌبػبى رياص هيبى  ،هتٌبػت ثب هَضَع ّش پظٍّؾ
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 ، اص ػَي ؿْشداسي/ دّيبسي،هتخلليي هشتجط ثب هَضَع، مِ ػبثقِ فعبليت دس آى حَصُ سا داؿتِ ثبؿٌذ

 گيشد.هؼئَليت ًظبست ثش حؼي اًجبم پشٍطُ سا ثش عْذُ هیپغ اص تبييذ سئيغ ؿَسا پيـٌْبد ٍ 

 ؿَد: ريل تعشيف هی حؿشٍظبيف ًبظش علوی ثِ 

 ت هنتَة ثِ مبسفشهب ثشاي ای، سٍؿی ٍ علوی گضاسؿبت ٍ اعالم ًظشيثشسػی ٍ اسصيبثی هحتَا

 اكالح ٍ تنويل طشح تَػط هـبٍس.

 ثشسػی ٍ تأييذ گضاسؿبت پغ اص اًجبم اكالحبت تَػط هـبٍس 

  ّب ييذ طشحبثشسػی ٍ ت هشتجط ثبؿشمت دس جلؼبت 

ًظش مبسؿٌبػی  ،سٍص پغ اص دسيبفت گضاسؽ ّش هشحلِ 15ًبظش هَظف اػت ظشف هذت  :1تبصره

 اعالم ًوبيذ. دّيبسيؿْشداسي/خَد سا متجبً ثِ 

سا ثشاي تبييذ ثِ دثيشخبًِ ؿَسا اسػبل   ؿْشداسي/دّيبسي هَظف اػت گضاسؽ پبيبًی پظٍّؾ :2تبصره

  ًوبيذ.


