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 های مجلس شورای اسالمیآشنایی با مرکز پژوهش

 

 مقدمه 

تحقیقاتی مجلس از ابتدای  -های مجلس به عنوان بازوی علمیمرکز پژوهش

پژوهشی آن تا  گزارش جایگاه 7000( تاکنون با انتشار بیش از 1372تأسیس )سال

 حد زیادی باالتر از میانگین سطح پژوهشی دیگر موسسات پژوهشی کشور است.

ها با وجود انبوه موضوعات پژوهشی مطرح در مجلس، همواره مرکز پژوهش

ها با بودجه نگاه موشکافانه خود را در این خصوص حفظ کرده است. مرکز پژوهش

های مختلفی از علوم یک در حوزههای متعددی که هر باید موضعمحدود خود می

قرار دارند را در مدت زمانی اندک با باالترین سطح کیفیت مورد مطالعه قرار دهد. 

ها باید در تصویب قوانین حساسیت مسأله آن جا است که ثمره این پژوهش

 کشوری مورد استفاده قرار گیرد. 

ی که بر روی های مجلس وعملیاتدر این گزارش مدار گردش کار مرکز پژوهش

موضوعات مطرح شده از لحظه دریافت یا طرح موضوع، تعریف کار، تولید و توزیع 

گیرد. گردش کار وثبت اطالعات را شود، مورد بررسی قرار میها انجام میگزارش

را که « عملیات تولید»های مختلفی از کار پژوهشی، قسمت« عملیات تعریف»در 

ها و کیفیت ها، کنترل رئوس فعالیتپروژهها، مدیریت شامل اطالعات پروژه

مورد بررسی « عملیات توزیع»های توزیع به عنوان جزئی از ها است و روشگزارش

 قرار خواهیم داد. 

 

 ها آشنایی با مرکز پژوهش -1

 وظایف مرکز  1-1
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ائه با هدف انجام مطالعات به منظور ار 1372های مجلس در سال مرکز پژوهش

ت ها، هیأت رئیسه و ریاسو مشورتی به نمایندگان، کمیسیون نظرات کارشناسی

 قانون شرح 19/9/1374مجلس شورای اسالمی تأسیس شده و متعاقباً در تاریخ 

ن ( قانو2وظایف مرکز پژوهش ها به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید . ماده )

  کند:وظایف این مرکز را چنین تشریح می "شرح وظایف مرکز پژوهش ها  "

ها به راحطو ارائه نظرات کارشناسی در مورد تمام لوایح و  الف( مطالعه، پژوهش

 های تخصصی مجلس شورای اسالمی در زمان مناسب. نمایندگان و کمیسیون

ها و مراکز ب( گردآوری و بررسی نظرات، محققان و پژوهشگران دانشگاه

ی و های علمی و تخصصها، انجمنهای اجرایی، نهادها، گروهتحقیقاتی، دستگاه

 احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه از نظر قانونگذاری ،

اد ج( مطالعه و بررسی و پژوهش نسبت به حسن اجرای قوانین و ارائه پیشنه

 های کارشناسانه برای رفع موانع و مشکالت ،

ظام اری نها و نمایندگان مجلس و برقرد( تأمین نیازهای اطالعاتی کمیسیون

 اطالع رسانی ،

ها و های موردی حسب درخواست هیأت رئیسه، کمیسیونهـ( انجام پژوهش

 نمایندگان مجلس.

این پس  های مجلس ، که ازهای محوله در رابطه با کتابخانهو( انجام مأموریت

 گیرند. زیر نظر مستقیم رئیس مجلس قرار می

 ز( اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق :

 نشر کتب و نشریات مربوطه ، -

 های آموزشی ، ها و دورهتشکیل گردهمایی -

های ذی ربط بانظر هیأت رئیسه مجلس هانعکاس نظرات به واحدها و دستگا -

 شورای اسالمی. 

رگزاری سمینارهای علمی، آموزشی و پژوهشی جهت باال بردن سطح علمی ب -

 و تحقیقاتی .

وسسات و جوامع علمی و پژوهشی مبا سایر  ایجاد ارتباط فعال و سازنده -

 داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات عمومی کشور. 
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یجاد ارتباط مطلوب و هماهنگ با نیروهای ذی صالح، متخصص و مبتکر در ا -

ندن مراکز علمی و پژوهشی کشور و فراهم نمودن امکانات الزم در جهت یاری رسا

 ای، علمی و آموزشی وواند خدمات مشاورهتبه اهداف مرکز همچنین مرکز می

ها، کتها، شرهای اجرایی، وزارتخانهپژوهشی را به سایر مراکز پژوهشی و دستگاه

 ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی وسازمان

 بخش خصوصی ارائه نماید. 

 

 ارکان مرکز  2-1

 ان مرکز عبارتند از: ( اساسنامه مرکز ارک4بر اساس ماده )

این هیأت متشکل از رئیس مجلس به عنوان رئیس هیأت  الف( هیأت امنا:

شد باامنا، اعضا هیأت رئیسه مجلس و رئیس مرکز به عنوان دبیر هیأت امنا می

 (.5)ماده

رئیس مرکز از بین افراد ذی صالح که دارای مدرک دکتری  ب( رئیس:

د توسط هیأت امنا پژوهشی باشن -یسال تجربه آموزش 10تخصصی و حداثل 

 7شود )ماده شود. حکم رئیس مرکز با امضای رئیس مجلس صادره میانتخاب می

 و تبصره ذیل آن(. 

 شورای پژوهشی مرکز شامل ترکیب زیر است:  ج( شورای پژوهشی:

 الف( رئیس مرکز که ریاست شورا را به عهده دارد، 

سب موضوع مورد بحث در های مجلس حب( رئیس یا رؤسای کمیسیون

 جلسات شورا به تشخیص و دعوت ریاست مرکز،

از  وج( انتخاب پنج نفر از پژوهشگران که حداقل سه نفر از آنها تمام وقت 

های مختلف تخصصی که دارای حداقل پنج مرتبه استادیاری با پنج سال رشته

کم حسال با  سابقه باشند با معرفی رئیس مرکز و تصویب هیأت امنا به مدت چهار

 ریاست مجلس. 
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های علمی، تخصصی و کارشناسی مجلس از بین د( پنج نفر از شخصیت

یاست رنمایندگان داوطلب به انتخاب هیأت امنا مرکز و به مدت چهار سال با حکم 

 مجلس. 

 

 ترین وظایف شورای پژوهشی مهم

ز ( اساسنامه مرک7وظایف شورای پژوهشی مرکز با ترکیب مقرر در ماده )

 عبارتند از: 

 های پژوهشی، الف( بررسی و تأیدی طرح

 های پژوهشی. ب( همکاری و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح

 های دراز مدت مرکز ج( همکاری در تدوین برنامه ساالنه و برنامه

موزشی و های اجرایی مرکز برای ارتباط علمی با سایر مراکز آد( تعیین برنامه

 رج در محدودة ضوابط و مقررات کشور. پژوهشی داخل و خا

 های علمی و پژوهشی مرکز . هـ( نظارت بر انتشار نشریه

 کز ساختار سازمانی مر 3-1

 معاونت پژوهشی  1-3-1

ر مطالعات و تحقیقات در مرکز زیر نظر معاونت پژوهشی و عمدتاً در دفات

وی پژوهشی باز شوند. در واقع معاونتریزی و انجام میتخصصی، تعریف، برنامه

-شود. وظایف معاونت پژوهشی به شرح زیر میسوب میپژوهشی مرکز مح -علمی

 باشد: 
 .هر یک از دفاتر تخصصی حسب مورد های پژوهشی بهارجاع درخواست .1
 .هر یک از دفاتر تخصصی حسب مورد ها و لوایح بهارجاع طرح .2

از  در هر یکفراهم نمودن زمینه و امکانات الزم به منظور انجام پژوهش  .3
 .صیدفاتر تخص

ه رای امور محولایجاد هماهنگی میان دفاتر تخصصی و نظارت بر حسن اج .4
 .به واحدهای تابعه

، نگاکنندها در قالب گزارش برای درخواست ارسال نتایج پژوهش .5
ی های تحقیقاتهای مجلس شورای اسالمی و اعزام تیمنمایندگان و کمیسیون

 های تحقیقاتی.ارشها جهت ارائه گزبه کمیسیون
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دبیری جلسات شورای پژوهشی، هماهنگی در تشکیل جلسات و سایر  .6
 امور مربوط به این شورا. 

ا یارکنان حوزه پژوهشی اعضای هیأت علمی و دیگر ک مو استخداپیشنهاد  .7
 ها؛ ارتقای آن

تعیین ساعات کار و زمان حضور موظف اعضای هیأت علمی در طول  .8
 هفته. 

 

 صی خصتدفاتر  2-3-1

یت در حال حاضر هفت دفتر زیر نظر معاونت پژوهشی به شرح زیر مشغول فعال

 هستند. 

 های اقتصادی دفتر بررسی 

 های برنامه و بودجه دفتر بررسی 

 های حقوقی دفتر بررسی 

 های زیر بنایی دفتر بررسی 

 های سیاسیدفتر بررسی 

 های فرهنگی دفتر بررسی 

 1دفتر فناوری اطالعات 

 مدیران دفاتر تخصصی  شرح وظایف

ر های تحقیقاتی و مطالعاتی دفراهم آوردن موجبات تهیه و اجرای طرح .1

خصوص مسائل مطروحه از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسالمی، هیأت 

 ها و معاونت پژوهشی، امنا، ریاست مرکز پژوهش

قطه نها و مطالعات و همچنین مطالعه و اظهار نظر پیرامون نتایج بررسی .2

 های مختلف مملکتی ،ظرات دستگاهن

-گیریتأمین و تجهیز اطالعاتی و مبانی نظری و تجربی مورد نیاز تصمیم .3

ها و شوراهای مختلف های نمایندگان مجلس شورای اسالمی در کمیسیون

-نظیر شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و به طور کلی شوراها و کمیسیون

                                           
 در اصالح ساختار مرکز این دفتر زیر نظر معاونت اجرایی قرار خواهد گرفت.  -1
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ها شرکت که نمایندگان به نحوی در آنهای خارج از مجلس شورای اسالمی 

 نمایند. می

به  برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی و دانشگاهی کشورها .4

ظرات ها و نقطه نمنظور تأمین نیازهای اطالعاتی و نظری و آگاهی از دیدگاه

 موجود ،

 ها واتخاذ تدابیر الزم به منظور کسب آگاهی و استفاده از تجارب، کوشش .5

های مطروحه یا مورد دستاوردهای سایر کشورها در خصوص مسائل و موضوع

 توجه مجلس شورای اسالمی؛ 

 ،های آن اداره امور دفاتر تخصصی و تنظیم روابط و نظارت بر فعالیت .6

 ا ، هها و نظارت بر عملکرد آنایجاد هماهنگی بین افراد و اعضای گروه .7

قاتی محوله از طرف معاونت های تحقیریزی در اجرای پروژهبرنامه .8

 های مربوطه؛ پژوهشی و ارائه گزارش

برگزاری و شرکت در سمینارهای علمی و تحقیقی در محدوده وظایف  .9

 تخصصی دفتر؛ 

 های کارهای تحقیقاتی از نقطه نظر جامعیت و صحت روشبررسی طرح .10

 بررسی روند پیشرفت تحقیق و اعمال نظارت الزم جهت اطمینان از حصول و .11

حقق اهداف تحقیق و تصویب گزارش ها و تحلیل های محققین ، دفاع از ت

ها و عند الزوم طرح های  تحقیقاتی در شورای پژوهشی مرکز پژوهش

 های مجلس شورای اسالمی ،کمیسیون

قطه گیری از اطالعات و ناتخاذ تدابیر الزم به منظور جلب مشارکت و بهره .12

 نظرات اندیشمندان و صاحب نظران در چارجوب وظایف؛ 

 برقرار ساختن ارتباط با مدیران سایر دفاتر تخصصی جهت آگاهی از نقطه .13

ها و انطباق امور گروه مربوط به نقطه نظرات تخصصی و مثبت نظرات آن

 ا؛هسازنده آن

 ؛ ها و ارائه گزارش از جلسات به معاونت پژوهشیشرکت در جلسات کمیسیون .14

 حها در جریان رسیدگی به طرح و لوایارائه نظرات کارشناسی به کمیسیون .15

 های اجرایی و.. برگزاری جلسات کارشناسی در دفاتر با حضور دستگاه .16
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ا در هرات آنارتباط مستمر با نهادهای مدنی و غیر دولتی برای آگاهی از نظ .17

 وها در فرایند قانونگذاری ها و همچنین مشارکت آنتدوین لوایح و طرح

 نظارت 

هر یک از دفاتر تخصصی مرکز متناظر با یک یا چند کمیسیون تخصصی 

 مجلس به شرح زیر هستند: 

 «های فرهنگیدفتر بررسی»های مرتبط با الف( کمیسیون

 کمیسیون فرهنگی، آموزش و تحقیقات

 « های سیاسیدفتر بررسی»میسیون مرتبط با ب( ک

 کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی

 «های اقتصادیدفتر بررسی»های مرتبط با ج( کمیسیون

 کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون بهداشت و درمان

 « های برنامه و بودجهدفتر بررسی»د( کمیسیون مرتبط با 

 سبات.کمیسیون برنامه و بودجه محا

 « های زیر بناییدفتر بررسی»های مرتبط با هـ( کمیسیون

کمیسیون عمران، کمیسیون انرژی، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون 

 کشاورزی، آب و منابع طبیعی. 

 « های حقوقیدفتر بررسی»های مرتبط با و( کمیسیون

قانون اساسی و کمیسیون  90کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون اصل 

 تدوین آیین نامه داخلی مجلس. 

 

 شوند. هایی که در مرکز تهیه میانواع گزارش -2

رات دفاتر موجود در مرکز با رویکردی تخصصی وظیفه تهیه گزارش و ارائه نظ

ها، ها و لوایح، درخواست نمایندگان و کمیسیونکارشناسی  در خصوص طرح

 روژه هایپها و ارش در زمینه طرحها و مطالعه و تهیه گزارزیابی عملکرد وزارتخانه

 ها را بر عهده دارند. پژوهشی و تهیه بولتن
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 ها و لوایح و نحوه گردش کار رحطمطالعات مربوط به  1-2

ش ها و لوایح ارائه شده به مجلس برای اظهار نظر و تهیه گزارکلیه طرح

فاتر دوع به ها و لوایح بر اساس موضشوند. این طرحکارشناسی به مرکز ارسال می

-می شوند؛ که بر این مبنا دفاتر به اصلی و فرعی تعریفتخصصی ارجاع داده می

 یح بایدها و لواشوند. برای انجام کار پژوهشی و ارائه نظر کارشناسی بر روی طرح

گزار جلسه شورای تعریف با حضور معاونت پژوهشی، مدیران دفاتر اصلی و فرعی بر

 ش، مدیرام کار، مدت زمان انجام کار، مهلت تهیه گزارشود؛ در این جلسه نحوه انج

ارش تر از همه شکل تدوین گزمطالعه، کارشناسان پیشنهادی برای همکاری و مهم

ی یعنی )تک برگی یا عادی بودن آن( مشخص می شود. بعد از هر جلسه دفتر اصل

ر موظف به ارسال کپی فرم جلسه شواری تعریف )حاوی تصمیمات شورا( به دفات

 باشد. فرعی می

موارد  دفاتر عالوه بر تهیه گزارش و بررسی موضوع اصلی و ادبیات آن در برخی

اساسی  ها و لوایح مهم وکنند. در مورد برخی طرحمواد جایگزین نیز پیشنهاد می

ورد منیز جلساتی با حضور کارشناسان و صاحبنظران برگزار و مطالعات جامعی در 

ح نظام شویی، الیحه  و طرنند الیحه مبارزه با جرم پولشود. ماها انجام میآن

ام کار های مستقیم، پس از انججامع رفاه و تأمین اجتماعی، اصالح قانون مالیات

ظر نها و لوایح برای اظهار های تهیه شده در مورد طرحکارشناسی کلیه گزارش

دم طباق یا عهای حقوقی ارسال شوند تا در خصوص اننهایی باید به دفتر بررسی

انطباق موضوعات مطرح شده در گزارش با قوانین و مقررات جاری از سوی آن 

 دفتر اظهار نظر شود. 

 

 وه گردش کار ها و نحهای نمایندگان و کمیسیوندر خواست 2-2

 شوند: بندی میها به سه صورت به شرح زیر طبقهاین درخواست

ی، که در صورت نبود وقت کافتر از یک هفته( های فوری )کمالف( درخواست

بدون تایپ و به صورت دستنویس پس از تأیید معاونت پژوهشی برای متقاضی 

 شود. ارسال می
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 های کوتاه مدت )حدود یک ماه( که با تعریف کار پژوهشی درب( درخواست

 شوند. دفاتر و پس از موافقت معاونت پژوهشی انجام می

 اه( که پس از تشکیل شورای تعریف،ج( در خواست بلند مدت )بیش از یک م

 شود. کار پژوهشی در مورد آن انجام می

های خود را از طریق نامه به های مجلس درخواستنمایندگان و کمیسیون

ژوهشی ها ابتدا به دفتر معاونت پدهند که در این صورت درخواستمرکز اطالع می

ر دهای الزم ، پیگیریارسال و سپس با ارجاع به دفاتر تخصصی مرتبط با موضوع

ی ها ممکن است به صورت شفاهشود. برخی مواقع درخواستاین زمینه انجام می

ها ون)تلفنی( باشد، یا این که نمایندگان مستقیماً از رابطین دفاتر در کمیسی

 تقاضاهای خود را به اطالع مرکز برسانند. 

ت که ترجیح گاهی زمان پاسخگویی به درخواست نمایندگان به قدری کم اس

ارائه  شود، ارائه مشورت کارشناسی به صورت شفاهی و مستقیم باشد. زیراداده می

 هایتری نسبت به گزارشمشورت کارشناسی به صورت شفاهی ، تأثیر گذاری بیش

های تخصصی توضیحات مکتوب دارد؛ و در بعضی موارد به درخواست کمیسیون

-می به صورت خدمت رسانی شفاهی ارائههای ارائه شده گزارش تر در زمینهبیش

 شود. 

 

 مطالعات موردی  3-2

ز و های مهم روها و مقتضیات مجلس، موضوعدفاتر تخصصی با توجه به برنامه

کنند؛ که در صورت های پژوهشی خود را مشخص میهای مرکز، اولویتاولویت

نوان رد( به عتأیید معاونت پژوهشی )بعضاً نیاز به تأیید شورای پژوهشی نیز دا

شوند. این مطالعات ممکن است برای یک مطالعات موردی در مرکز انجام می

 هایای انجام شود؛ مانند ارزیابی عملکرد دستگاهموضوع خاص به صورت دوره

و  دولتی که ساالنه یک بار انجام می شود یا ممکن است به صورت انتشار کتاب

های که دفتر بررسی« نیان توسعهحکمرانی خوب، ب» لوح فشرده باشد مانند: 

 اقتصادی تهیه کرده است. 



   1و  2شماره 
 1386بهار و تابستان 
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 ژوهشی( پهای مطالعات ویژه )طرح 4-2

ار های پژوهشی پس از بررسی و تأیید در شورای پژوهشی مرکز ابتدا قرطرح

ماده بین مرکز و مجری طرح  3تمل بر تحقیقاتی مش -های مطالعاتیداد طرح

شود که در آن موضوع قرارداد، مدت )اشخاص حقوقی یا حقیقی( منعقد می

ایف ها و سایر حقوق قانونی، وظقرارداد، مبلغ قرارداد، حدود خدمات، مالیات

 پژوهشگر و... مشخص شده است. 

ه پژوهشگر موظف است در مهلت تعیین شده گزارش نهایی تایپ شده خود را ب

ران ران و داومرکز تحویل دهد؛ مرکز پس از دریافت گزارش نهایی و ارزیابی ناظ

ظر نها اعالم علمی طرح باید در مدت زمان مقرر درباره تأیید یا تصحیح گزارش

نجام اها توسط مرکز صرفاً در چارچوب پروپوزال و توافقات نماید. اصالح گزارش

ر می گرفته، خواهد بود. پس از طی این مراحل گزارش با فرمت مرکز نهایی  منتش

ان... یر زمینی و تحلیل عوامل شکل گیری آن در ایرشود. مانند برآورد اقتصاد ز

ران، ها در چند کشور توسعه یافته و ایهای اداره بیمارستانبررسی تطبیق روش

 گیری در سازمان تأمین اجتماعی و.... بهبود نظام تصمیم

 

 . سایر خدمات پژوهشی 3

 ها بولتن 1-3

ها چالش ها،اخبار، دیدگاه ها گزارشاتی هستند که به منظور اطالع رسانیبولتن

دود حشوند. هر یک از دفاتر تخصصی به تناسب ای ساده ، تهیه میو... به شیوه

وان کنند. به عنهای مختلف تهیه میوظایف خود ساالنه تعدادی بولتن با موضوع

بولتن  واند های اقتصادی تهیه شدههای مالیات و بورس در دفتر بررسیمثال بولتن

 در دفتر زیر بنایی که هر دو هفته یک بار منتشر می شود.  بازار نفت

 

 (CDلوح فشرده ) 2-3
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ده های فشرها مدتی است که فعالیت خود را در زمینه تهیه لوحمرکز پژوهش

وح ل»نوان برای استفاده نمایندگان آغاز کرده است. اولین لوح فشرده این مرکز با ع

از صدر مشروطه تاکنون، مصوبات  که حاوی کلیه قوانین مصوب مجلس« قانون

 شورای انقالب، مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، آرای وحدت رویه دیوان

عالی کشور، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، مصوبات مجمع تشخیص 

های حقوقی مصلحت نظام و مصوبات هیأت وزیران است، توسط دفتر بررسی

 منتشر شده است. 

ر دای کشور که حاوی اطالعات بودجه« لوح بودجه»با نام لوح فشرده دیگری 

های برنامه و بودجه مرکز منتشر شده سنوات مختلف است، توسط دفتر بررسی

تر نام دارد که توسط دف« حکمرانی خوب، بنیان توسعه»است. آخرین لوح فشرده 

 اقتصادی تهیه شده است. 

 

 

 کتب و مجله  3-3

های تعیین شده از سوی معاون س خط مشیعناوین نشریات و کتب بر اسا

های انجام شده ، از سوی دفاتر پژوهشی مرکز، بر مبنای مطالعات و پژوهش

« مجلس و پژوهش»شماره از مجله  42شود. تاکنون تخصصی مشخص می

یوه های گوناگون مانند شمنتشر شده است. به عالوه کتاب های زیادی در زمینه

-پ شدهو... چا« نظام حقوقی فرانسه»در ایران، ترجمه ریزی نگارش قانون، بودجه

فاتر های پژوهشی دها و لوایح یا به اولویتها یا به طرحاند که موضوعات آن

 تخصصی مربوط هستند. 
 

 


