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 کلیات
% 77 حدود. اند آورده وارد بشری جوامع به را خسارات و تلفات بیشترین طوفان و سیل طبیعی، بالیای میان در

 خسارات بازسازی و جبران صرف ایران در گذشته های سال در طبیعی بالیای اثرات کاهش طرح ساالنه اعتبارات

 خسارات درصدی 057 رشد موجب طبیعی منابع و زیست محیط تخریب همچنین. است شده سیل از ناشی

خسارات در ایران این گستردگی یکی از دالیل اصلی است.  گردیده گذشته دهه پنج در کشور در سیل از ناشی

 ،مدیریت سیالباست. این در حالی است که  فاقد مدیریت منسجم و متولی مشخص سیالباین است که 

 پژوهشی های تحصیلی و مراکز رشته ایجاد، خوارزمی دانشگاه سیاستاز سوی دیگر، ای دارد.  ماهیت بین رشته

 درنظیری  کمپژوهشی و آموزشی  یها و ظرفیت ها رشته ،ها گروه ها، دانشکدههمچنین ای است.  رشته بین

در زمینه پژوهشی امکان تأسیس مرکزی وجود دارند. این شرایط،  سیالب مدیریت در ارتباط با خوارزمی دانشگاه

که از این پس  «مرکز پژوهشی مدیریت سیالب»رو  در این دانشگاه فراهم نموده است. از اینمدیریت سیالب را 

در دانشگاه  ،ی از نیازهای علمی و پژوهشی کشورشود، در راستای رفع بخش نامیده می« مرکز»در این اساسنامه 

به دانشگاه خوارزمی بوده و در  شود. این مرکز وابسته خوارزمی با محوریت دانشکده علوم جغرافیایی تأسیس می

  شود. ارچوب این اساسنامه اداره میچ

 

 تعاریف-6ماده 
 یا آبراهه از آب باشد، خود آبراهه در طبیعی بطور جریان عبور ظرفیت از بیش آب مقدار هرگاه :یالبس-6-6

 یا تراز از است عبارت سیالب دیگر، عبارتی به. گردد می جاری سیل صورت این در که باالآمده جریان مسیر

 که ساحل منطقه در یا دریاچه در راه، سیل در رودخانه، داخل در زمین، سطح در آب( عادی غیر) زیاد جریان

 . شود توجه قابل اثرگذاری به منجر

 آمادگی سیالب، پیشگیری و بینی پیش یکپارچه فرایندهای مجموعه به سیالب مدیریت :سیالب مدیریت-6-2

 .شود می اطالق سیالب از پس بازسازی و سیالب با مقابله سیالب، با مواجهه

 

 تأسیس مرکز هدف-2ماده 
 سیالب، مدیریت زمینه در کشور علمی بنیه تقویت-0-1

 دانشگاهی، برون پژوهشی طرح انجام به دانشکده علمی هیأت اعضای تشویق-0-0

 خوارزمی، دانشگاه در ای رشته بین های همکاری زمینه نمودن فراهم-0-3

 خوارزمی، دانشگاه و جغرافیایی علوم دانشکده در پژوهش کیفی و کمی ارتقاء-0-4

 ،(المللی بین و ملی) دانشگاهی برون تحقیقاتی مراکز با قانونمند ارتباط ایجاد-0-5

 کشور، سیالب مدیریت تخصصی اطالعاتی بانك ایجاد-0-6
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 کشور، سیالب مدیریت ریزی برنامه و پژوهش روشی و بینشی دانشی، مبانی سازی بومی-0-7

 کشور، خیز سیل و گیر سیل های پهنه شناخت-0-8

 .کشور سیالب مدیریت حوزه در کاربردی و بنیادی های پژوهش محل از درآمدزایی-0-9

 

 مرکز وظایف-9
 ای در راستای ارتقای مدیریت و کاهش مخاطره سیالب، های بنیادی، کاربردی و توسعه پژوهشانجام -3-1

 انجام خدکات مشاوره علمی و تحقیقاتی در زمینه مدیریت سیالب،-3-0

 محور، های دکتری تخصصی مدیریت سیالب پژوهش اندازی دوره طراحی و راه-3-3

 ای هیأت علمی و دانشجویان،های مطالعاتی اعض های فرصت پذیرش درخواست-3-4

 های تخصصی، ها و کارگاه برگزاری همایش-3-5

 تولید، چاپ و انتشار منابع تخصصی مدیریت سیالب،-3-6

 ،(المللی بین و ملی) دانشگاهی برون تحقیقاتی مراکز و همکاری تخصصی با ارتباط-3-7

 ،(المللی بین و ملی)های مدیریت سیالب  ارتباط و همکاری تخصصی با سازمان-3-8

 کشور، سیالب مدیریت تخصصی اطالعاتی بانك ایجاد-3-9

 کشور. سیالب مدیریت ریزی برنامه و پژوهش روشی و بینشی دانشی، مبانی سازی بومی-3-17

 

 ارکان مرکز-4

 مرکزهیأت امنای -4-1

 سیاستگذاری شورای-4-0

 مرکز رئیس-4-3

 مرکز شورای-4-4

  پژوهشی معاون-4-5

 اجرایی معاون-4-6

 پژوهشی های گروه-4-7

 

 هیأت امنای مرکز-4-6

ر شورای هیأت امنای مرکز همان هیأت امنای دانشگاه است. هر گونه تغییر در این اساسنامه پس از تصویب د

 رسد.  ، در هیأت امناء دانشگاه نیز مطرح و به تصویب میمرکز و شورای سیاستگذاری مرکز و شورای دانشگاه
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 نماید.  تبصره: رئیس مرکز در جلسات هیأت امنای دانشگاه که دستور جلسه آن مربوط به مرکز باشد شرکت می

 

 شورای سیاستگذاری مرکز-4-2

 ی شورای سیاستگذاری مرکزاعضا-الف

 رئیس دانشگاه )رئیس(-1

 معاون پژوهشی دانشگاه )دبیر(-0

 معاون مالی و اداری دانشگاه -3

 رئیس مرکز-4

 رئیس دانشکده علوم جغرافیایی  -5

 رئیس دانشکده علوم زمین -6

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی -7

 رئیس دانشکده هنر و معماری -8

 رئیس دانشکده مدیریت -9

 رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی -17

 رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-11

 رئیس دانشکده اقتصاد-10

 فضایی مخاطرات محیطیرئیس قطب علمی تحلیل  -13

 

 وظایف شورای سیاستگذاری مرکز-ب

 مرکزمدت  بلندمدت و میانو تصویب برنامه راهبردی  بررسی-1

 بررسی و تصویب بودجه ساالنه مرکز-0

 بررسی و تصویب برنامه اجرایی یکساله مرکز-3

 

 رئیس مرکز-4-9

 نحوه انتخاب رئیس مرکز-الف

( و از بین اعضای هیأت علمی دانشکده علوم 1رئیس مرکز با حداکثر آرای اعضای شورای مرکز )نصف باضافه 

 شود.  مدت دوسال انتخاب شده و حکم وی از سوی رئیس محترم دانشگاه صادر می جغرافیایی به

 مرکز در جلسه انتخاب رئیس مرکز ضروری است.شورای : شرکت دوسوم اعضای 1تبصره 

 .استانجام قابل تمدید حکم رئیس مرکز با حداکثر آرای اعضای شورای مرکز : 0 تبصره
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 وظایف رئیس مرکز-ب

 اداره و هدایت مرکز برای انجام هرچه بهتر امور مربوط در چارچوب این اساسنامه و ضوابط موجود،-1

 های پژوهشی تابعه، معرفی و انتصاب مدیران گروه-0

 های پژوهشی تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مالی و اداری مرکز و گروامضای قراردادها و اسناد -3

 مرکز،مدت  و کوتاهمدت  میانبلندمدت، تهیه برنامه راهبردی -4

 تهیه بودجه ساالنه مرکز،-5

 های پژوهشی تابعه، های گروه های تحقیقاتی مرکز و بررسی گزارش نظارت بر حسن انجام طرح-6

 ها، های پژوهشی تابعه و نظارت بر حسن انجام وظایف آن نی بین گروههماهنگی سازما-7

 ائه به مراجع قانونی ذیربط. رهای داخلی مرکز جهت ا نامه تهیه و پیشنهاد طرح تشکیالتی و آیین-8

 

 شورای مرکز-4-4

 اعضای شورای مرکز-الف

 رئیس مرکز )رئیس شورا(-1

 معاون پژوهشی مرکز )دبیر شورا(-0

 اجرایی مرکز معاون-3

 ی تابعه مرکز مطالعات های گروهمدیران -4

 رئیس دانشکده علوم جغرافیایی-5

 معاون پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی-6

 رئیس قطب تحلیل فضایی مخاطرات محیطی-7

 نفر عضو هیأت علمی دانشگاه در حوزه تخصصی مدیریت سیالب سه-8

معاون پژوهشی دانشگاه سیالب، با پیشنهاد  مدیریت تخصصی هحوز در دانشگاه علمی هیأت عضو نفر تبصره: سه

 شوند. و با حکم رئیس دانشگاه به مدت دوسال منصوب می

 

 وظایف شورای مرکز-ب

 های پژوهشی های پژوهشی گروه تصویب طرح-1

 مدت مرکز مدت و کوتاه دمدت، میانهای بلن بررسی و تصویب برنامه-0

 پژوهشی های گروه مدت کوتاه و مدت میان بلندمدت، های برنامه تصویب و بررسی-3

 مرکز پیشنهادی های داخلی  نامه طرح تشکیالتی و آیین بررسی و تصویب-4
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 مرکز های پژوهشی گروه-4-5

 های پژوهشی عناوین گروه-الف

 سیالب پیشگیری و بینی پیش مطالعات گروه-1

 سیالب با مواجهه آمادگی مطالعات گروه-0

 سیالب با مقابله مطالعات گروه-3

 سیالب از پس بازسازی مطالعات گروه-4

 

 پژوهشی های مدیر گروه-ب

از بین اعضای گروه پژوهشی یا اعضای هیأت مرکز هر گروه پژوهشی دارای یك مدیر است که به پیشنهاد رئیس 

شود. وظایف  منصوب میعلمی دانشگاه خوارزمی و تصویب شورای پژوهش مرکز تعیین و با حکم رئیس دانشگاه 

 های پژوهشی عبارت است از: مدیر گروه

 اداره و هدایت گروه پژوهشی برای انجام هرچه بهتر امور مربوط در چارچوب این اساسنامه و ضوابط موجود،-1

 مدت گروه، تهیه برنامه راهبردی میان-0

 تهیه بودجه ساالنه گروه،-3

 تابعه.  های گروه وه و بررسی گزارشهای تحقیقاتی گر نظارت بر حسن انجام طرح-4

 

 های پژوهشی اعضای گروه-ج

 همکار است.هر گروه پژوهشی دارای حداقل دو و حداکثر چهار عضو 

با تخصص مدیریت های پژوهشی مرکز باید حداقل از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  : اعضای گروه1تبصره 

 علوم مرتبط برخوردار باشند، سیالب یا

دانشگاه خوارزمی یا سایر  وقت اعضای هیأت علمی توانند با همکاری پاره پژوهشی میهای  : اعضای گروه0تبصره 

 های معتبر کشور و خارج کشور تأمین شوند، دانشگاه

وقت پس از طی  توانند با جذب عضو هیأت علمی پژوهشی تمام های پژوهشی مرکز می : اعضای گروه3تبصره 

 ط تأمین شوند،مراحل قانونی مربو

اعضای هیأت علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب شورای مرکز تعیین و با حکم رئیس : 4تبصره 

 شوند. دانشگاه منصوب می

 

 های پژوهشی وظایف گروه-د

 مسائل و نیازهای تحقیقاتی گروه پژوهشی،مطالعه و شناسایی -1
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 تدوین پیشنهادهای تحقیقاتی،-0

 تحقیقاتی مرتبط،های  انجام طرح-3

 ،های پژوهشی گروه مدت مدت و کوتاه های بلندمدت، میان تدوین برنامه-4

 مرتبط. تولید و تهیه منابع علمی و اطالعاتی -5

 

 جایگاه سازمانی )اداری( مرکز-5

 شود. اوری دانشگاه اداره میمرکز زیر نظر معاون پژوهش و فن-5-1

مرکز، هیأت امنای دانشگاه و شورای گسترش آموزش عالی امکانپذیر با شورای سیاستگذاری انحالل مرکز -5-0

های منقول و غیر منقول آن متعلق به دانشگاه خوارزمی  باشد. در صورت انحالل مرکز، تمامی اموال و دارایی می

 است،

  گیرد. از هر گونه درآمد مرکز، هزینه باالسری بر اساس ضوابط مربوط، به دانشگاه تعلق می-5-3

 شوند. ها و هدایای اشخاص حقوقی و حقیقی به دانشگاه مشمول هزینه باالسری نمی تبصره: کمك

 

 منابع مالی مرکز-1

 شود و پس از آن خودگردان است، مرکز تا دو سال با حمایت مالی دانشگاه اداره می-6-1

 پذیرد، انجام می حمایت مالی دانشگاه از مرکز، با رعایت تشریفات قانونی از محل منابع عمومی-6-0

 ترین منابع درآمدی مرکز عبارتند از: عمده-6-3

 ها، ه به مؤسسات و سازماندرآمد حاصل از خدمات ارائه شد 

 ای و خدماتی، های پژوهشی، آموزشی، مشاوره انجام طرح درآمدهای حاصل از 

 های نقدی و غیر نقدی اشخصاص حقوقی و حقیقی، کمك 

 های آموزشی. ها و دوره اهدرآمدهای حاصل از برگزاری کارگ 

 های پرسنلی و غیر پرسنلی مرکز از محل درآمدهای مرکز قابل پرداخت است.  تبصره: هزینه

 

 مقررات استخدامی مرکز-7

در موارد استخدام اعضای هیأت علمی پژوهشی در مرکز، اعضای هیأت علمی مرکز از نظر مقررات استخدامی و 

نحوه انتخاب و گزینش )علمی و عمومی( و ارتقاء تابع مقررات مورد عمل مؤسسات پژوهشی وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری هستند. 
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 مرکز محل فعالیت-8
در سایر نقاط کشور نیز با رعایت قوانین تواند  میر تهران است، اما در صورت نیاز محل اصلی فعالیت مرکز در شه

 و مقررات نظام جمهوری اسالمی ایران شعبه داشته باشد. 

 

 تصویب اساسنامه-3
امنای دانشگاه ... به تصویب هیأت ............در تاریخ ...........تبصره  ..............)ده( ماده و ... 17این اساسنامه در 

 . به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده است. ............خوارزمی و در تاریخ ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


