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 ابررایانش مؤسسه  ةساسناما

 . مقدمه 1ماده 

و فناوری و ارائه با هدف کلی توسعه پژوهش  خوانده می شود "مؤسسه"که در این اساسنامه به اختصار سسه ابررایانش مؤ

داده در مرزهای علم و فن آوری فی مابین شرکت های ابررایانش، محاسبات ابری و ذخیره و پردازش کالنخدمات در زمینه

شود و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران که به نامیده می "شرکت"فناوری هوشمند دادگان بومرنگ، که به اختصار 

های علمی، پژوهشی و تخصصی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر شود، با بهره گیری از توانایی نامیده می "پردیس"اختصار 

پارک علم و فن آوری  های زیرساختیو با میزبانی و پشتیبانی  نامیده می شود "دانشکده"دانشگاه تهران، که به اختصار 

ود، تأسیس می گردد. این مؤسسه پژوهشی از مؤسسات خوانده می ش "پارک"دانشگاه تهران، که در این اساسنامه به اختصار 

خوانده  "دانشگاه"های دانشگاه تهران که به اختصار پژوهشی تقاضا محور )نوع سوم( دانشگاه تهران می باشد و با پشتیبانی

 در دانشگاه تهران فعالیت می نماید. "شرکت"های مادی و تخصصی می شود و پشتیبانی

 

. اهداف 2ماده   

، نوآوری، ارائه خدمات و مشاوره مرتبط با حوزه های ابررایانش، محاسبات ابری، ذخیره و پردازش کالن توسعه فناوری-1-2

 داده؛

فزایش بهره وری و رقابت پذیری در تامین نیازمندیهای محاسباتی و ذخیره ای کلیه متقاضیان موسسات علمی، ا-2-2

 صنعتی، تجاری و دستگاه های اجرایی؛

یف، اجرا و تجاری سازی پروژه های مورد نیاز در حوزه های ابررایانش، محاسبات ابری و ذخیره و پردازش کالن تعر-3-2

 ها؛داده

 کمک به توسعه روابط و تعامالت خارجی و بین المللی در حوزه های علوم محاسباتی و علوم داده؛-4-2

توسعه و ارتقای بهره وری در حوزه های ابررایانش، محاسبات مشارکت درتامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای -5-2

 ابری، ذخیره و پردازش کالن داده

 



 
 

.  وظایف و ماموریت3ماده   

 یادی و توسعههای کاربرمدیریت و انجام پژوهش-1-3

 محاسباتی ایجاد ارتباطات علمی مستمر با موسسات دانشگاهی و مؤسسات بین المللی در حوزه های علوم داده و علوم-2-3

 های مؤسسههمکاری با سایر مراکز پژوهشی و آموزشی فعال کشور در زمینه های مرتبط با فعالیت-3-3

 ای و بین المللیهای آموزشی پیشرفته تخصصی در سطوح ملی، منطقهدوره ها وها ، همایشکنفرانسرگزاری ب-4-3

و ذخیره کالن داده، اشتراک  ش، رایانش ابری، پردازشایانرائه خدمات ابررارائه خدمات مشاوره ای تخصصی مرتبط، ا-5-3

و  فضای مرکز داده جهت نصب تجهیزات ذخیره سازی و محاسباتی و سایر خدمات مرتبط به موسسات علمی، صنعتی

 سازمانهای اجرایی و مشتریان حقوقی و حقیقی

 

. ارکان 4ماده   

 ارکان مؤسسه شامل هیأت امناء، رئیس موسسه و شورای علمی می باشد 

 

.  هیأت امناء5ماده   

 ترکیب هیات امنای مؤسسه به شرح زیر می باشد:

 )رئیس هیات امناء(؛ مدیر عامل شرکت-1-5

 معاون پژوهشی دانشگاه )نایب رئیس(-2-5

 رییس پردیس -3-5

 رئیس دانشکده؛-5-4

 )دبیر(؛رئیس موسسه -5-5

 رئیس پارک؛-6-5

 دو نفر خبره به انتخاب مدیرعامل شرکت؛-7-5

یرعامل شرکت و حکم یک نفر صاحب نظر از اعضای هیأت علمی دانشکده به پیشنهاد مشترک رئیس دانشکده و مد-8-5

 رئیس دانشگاه؛

 

 . وظایف و اختیارات هیأت امناء6ماده 

 چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه عبارت است از:وظایف و اختیارات هیأت امناء مؤسسه در 

 و خط مشی های اساسی موسسه؛   ها، ، راهبردهاتعیین و تصویب برنامه-1-6



 
 

 پیشنهاد ساختار سازمانی و نمودار سازمانی مؤسسه جهت تصویب در هیأت امنای دانشگاه ؛-2-6

 جود؛ایجاد گروه های پژوهشی جدید یا انحالل گروه های پژوهشی مو-3-6

 های مالی و ترازنامه ساالنه؛ تصویب بودجه های جاری و سرمایه ای و صورت حساب-4-6

 پیشنهاد اصالحات در اساسنامه مؤسسه جهت تصویب  در هیأت امنای دانشگاه ؛-5-6

 اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تامین و جذب منابع مالی مورد نیاز؛-6-6

 در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه؛ های اداری و مالیتصویب دستورالعمل-7-6

 تعیین بازرس و حسابرس؛-8-6

 اتخاذ تصمیم در باره سایر موضوعات ارجاعی از سوی رئیس موسسه؛-9-6

 .تشکیل کمیسیون دائمی هیات امنا وفق مقررات-10-6

 

 . رئیس مؤسسه7ماده 

مشترک رئیس دانشکده )با هماهنگی رییس پردیس( و دانشکده به پیشنهاد  برجسته هیأت علمی اعضای بین از مؤسسه رئیس

  .است برای دوره های بعدی بالمانع مجدد وی انتصاب و منصوب سال 3 مدت رئیس هیأت امنا و حکم رئیس دانشگاه برای

 

 . وظایف رئیس مؤسسه9ماده 

 اجرای مصوبات هیأت امناء؛-1-9

 راهبردها و خط مشی های مصوب هیأت امناء؛اداره مؤسسه در چارچوب ساختار، برنامه ها، -2-9

 انتخاب معاونین، مدیران واحدها و دیگر مسئوالن اجرایی مؤسسه و صدور احکام مربوط طبق مقررات؛-3-9

 تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن به هیأت امنای موسسه؛-4-9

 رائه خدمات و جذب طرح ها و پروژه های پژوهشی؛برقراری ارتباط با  موسسات علمی و دستگاه های اجرایی برای ا-5-9

 برقراری ارتباطات بین المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران؛-6-9

 انعقاد قرارداد برای پیشبرد اهداف مؤسسه در چارچوب سیاست ها و مقررات مربوط مصوب هیأت امناء؛-7-9

 

 .  شوراي علمی10ماده 

 تأیید و پژوهشی، بررسی هایپروژه و هاطرح عناوین و موضوعات تصویب بررسی، تعیین اولویتها، شورای علمی موسسه با هدف

 پژوهشگران با ترکیب زیر شکل می گیرد: علمی صالحیت تایید و و  بررسی المللی بین و داخلی های همکاری

 به عنوان رئیس شورا؛ رئیس مؤسسه-1-10

 یک نفر از مدیران ارشد شرکت؛-2-10

 یک نفر از اعضاء هیأت علمی دانشکده با معرفی رئیس دانشکده؛-3-10



 
 

 مدیران گروههای پژوهشی موسسه؛-4-10

 

 . گروه هاي پژوهشی 11ماده 

 موسسه دارای گروههای پژوهشی زیر می باشد:

 ابررایانش؛-1-11

 کالن داده؛-2-11

 محاسبات ابری؛-3-11

 مراکز داده و سخت افزار؛-4-11

ظرف سه ماه پس از تشکیل مؤسسه، ترکیب اعضای گروه های پژوهشی به پیشنهاد رئیس موسسه و تصویب شورای  :1تبصره 

 علمی تعیین می شوند

 

 ها . امور اداري و مالی و مالکیت12ماده 

 امور مالی ، اداری و استخدامی  مؤسسه مطابق مقررات و آئین نامه های دانشگاه می باشد؛ 12-1

های جاری  صله مؤسسه به حساب غیرقابل برداشت دانشگاه واریز و پس از کسر باالسری دانشگاه و کلیه هزینهدر آمد حا 12-2

 های ذیل تقسیم خواهد شد:  طابق درصد)شامل پرسنلی، برق ، گاز ، بیمه ...(، م مؤسسه

 %10های همسو با اهداف موسسه و  برای حمایت از پژوهش و پایان نامه ها در دانشگاه تهران در حوزه %20برای شرکت و  70%

برای حمایت و سرمایه گذاری در شرکت های مستقر در پارک  )با معرفی پارک( که در حوزه های همسو با اهداف موسسه فعال 

 می باشند ؛

درصد به  70درصد و  30های پژوهشی در مؤسسه، بصورت های فکری کسب شده از اجرای پروژه ها و طرح دارایی 12-3

 ب به دانشگاه و شرکت تعلق می گیرد؛ ترتی

منابع مالی مؤسسه از محل قراردادهای پژوهشی، ارائه خدمات مرتبط با فعالیت های مؤسسه، پشتیبانی مالی شرکت و  12-4

 کمک های مردمی تامین می گردد؛

 اعضای هیأت علمی دانشگاه می توانند به عنوان عضو وابسته با مؤسسه همکاری نمایند؛ 12-5

مؤسسه از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می شود و کلیه هزینه های آن اعم از نیروی انسانی و فضای فیزیکی از  12-6

 محل درآمد های حاصله تامین می شود؛

 . انحالل13ماده

 ی شود؛موسسه با پیشنهاد هیات امناء مؤسسه موافقت هیات رئیسه دانشگاه و تصویب هیأت امنای دانشگاه منحل م-1-13

 های مؤسسه پس از تسویه دیون به دانشکده منتقل می گردد؛در صورت انحالل مؤسسه، اموال و دارایی-2-13



 
 

 منوط به موافقت شرکت می باشد؛ سال پس از تأسیس مؤسسه، انحالل آن 5تا  : 2تبصره 

 

 نای دانشگاه رسید .به تصویب هیات ام 01/05/1398این اساسنامه در سیزده ماده و دو  تبصره در تاریخ  

 

 

 

 


