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 نیسنگ هایماندهیو باق نینفت خام سنگ تیفیارتقاء ک مؤسسه  ةساسناما

 . مقدمه 1ماده 

مابین شركت  فی 13/10/1394مورخ  یقاتتحقی – یعلم همکاری جانبه دو نامهتفاهم کی هماد یاجرا یدر راستا سسهؤماین 

برنامه ششم وزارت نفت و  یكل یهااستیس یدر جهت اجرا و دانشگاه تهران رانیا ینفت یورده هااو پخش فر شیپاال یمل

 صنعت و دانشگاه و انیم حینظام صح یبرقرار قینفت از طرنمودن صنعت انیبندانش تیبا محور یتحقق اهداف اقتصاد مقاومت

و فناوری با هدف كلی توسعه پژوهش نفت و با صنعت یها و مراكز پژوهشدانشگاه نیو موثر ب افتهیارتباط سازمانایجاد  همچنین

 هدنامیده ش "وزارت"كه به اختصار وزارت نفت فی مابین  نیسنگ هایمانده یو باق نینفت خام سنگ تیفیارتقاء ك در زمینه

 سسهؤماین بنیاد نهاده شده است.  ،شودنامیده می "دانشگاه"به اختصار  كه دانشگاه تهرانو امکانات  بهره گیری از توانمندیو 

دانشگاه  (نوع سومتقاضا محور )از مؤسسات پژوهشی شود خوانده می "سسهؤم"ساسنامه به اختصار كه در این اپژوهشی 

شرکت ملی "تخصصیهای مادی و پشتیبانیو "دانشگاه"، پژوهشی و تخصصیعلمیهای و با پشتیبانی تهران می باشد

 .فعالیت می نمایددانشگاه تهران  در"های نفتی ایرانوردهپاالیش و پخش فرا

 

 اهداف .2اده م

 هاالیشگاهاسنگین در پ هایماندهكاهش باقیهای مرتبط با و نوآوری توسعه فناوری. 1-2

 نفت سنگینو های سنگین ماندهفرآیندهای ارتقا باقی افزایش بهره وری و رقابت پذیری. 2-2

 ای سنگینهماندهكاهش باقیدر زمینه پروژه های مورد نیاز و تجاری سازی  ، اجراتعریف. 3-2

 نامهدر زمینه موضوع تفاهمكمک به توسعه روابط و تعامالت خارجی و بین المللی . 4-2

 پیشبرد اهداف تفاهم نامهبرای نیروی انسانی متخصص مورد نیاز تامین مشاركت در. 5-2

 

 



 
 

 

 و ماموریت وظایف. 3ماده 

 ایدی و توسعههای كاربرمدیریت و انجام پژوهش. 1-3

 های مورد نیازدر حوزهبین المللی  مؤسساتبا موسسات دانشگاهی و  مستمر طات علمیایجاد ارتبا. 2-3

 سسهؤمهای با فعالیت فعال كشور در زمینه های مرتبطآموزشی  و همکاری با سایر مراكز پژوهشی. 3-3

 ای و بین المللیمنطقهدر سطوح ملی، كوتاه مدت های آموزشی پیشرفته تخصصی ها و دوره، همایشهابرگزاری كنفرانس. 4-3

 تخصصی مرتبط ارائه خدمات مشاوره ای. 5-3

 

 ارکان . 4ماده 

 .می باشد و فناوری شورای علمیو  رئیس، امناء هیأتشامل  موسسه اركان

 

 امناء هیأت. 5ماده 

 تركیب هیات امنای موسسه به شرح زیر می باشد:

 )رئیس هیات امناء( هش و فناوری وزارتومعاون پژ. 1-5

 )نایب رئیس(معاون پژوهشی دانشگاه . 2-5

 های نفتیوردهر عامل شركت ملی پاالیش و پخش فرامدی. 3-5

 های فنیرئیس پردیس دانشکده. 4-5

 علوم رئیس پردیس. 5-5

 های نفتیوردهت ملی پاالیش و پخش فراكپژوهش و فناوری شر مدیر. 6-5

 رئیس موسسه پژوهشی )دبیر(. 7-5

 های نفتیوردهر عامل شركت ملی پاالیش و پخش فرامدیه انتخاب یک نفر خبره ب. 8-5

  معاون پژوهشی دانشگاهو حکم یک نفر خبره به انتخاب . 9-5

 

 ت امناءأف و اختیارات هیوظای. 6ماده 

 از:ند عبارتدر چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه سسه ؤف و اختیارات هیات امناء موظای

 ودار سازمانی موسسهتصویب طرح تشکیالتی، نم. 1-6

 موسسهی اساسی و خط مشی ها راهبردها، هاتعیین و تصویب برنامه. 2-6

 های پژوهشی جدید یا انحالل گروه های پژوهشی موجودایجاد گروه. 3-6

 های مالی و ترازنامه ساالنه های جاری و سرمایه ای و صورت حسابتصویب بودجه. 4-6



 
 

 

 جهت طرح و تصویب در هیئت امنای دانشگاه  اساسنامه تغییرات پیشنهاد . 5-6

 امین و جذب منابع مالی مورد نیازاتخاذ تصمیم در مورد نحوه ت. 6-6

 دانشگاه و آیین نامه های مقرراتاداری، مالی در چارچوب  تصویب شیوه نامه های اجرایی امور مالی و. 7-6

 ارجاعی از سوی دانشگاه و وزارت اتخاذ تصمیم در باره موضوعات. 8-6

 انحالل موسسهپیشنهاد . 9-6

 كلیه وظایف و اختیارات هیات امنا در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه می باشد. تبصره:

 

 کمیسیون دائمی . 7ماده 

وظائف و  ودپیشنهاد اعضای هیات امنا در اولین جلسه مشخص می شبا نفر است كه  7امناء  هیأتكمیسیون دائمی اعضای 

 .  آنامناء و بررسی و پیگیری موارد ارجاعی از سوی  هیأت اتآن عبارت است از تهیه دستور جلس

 .بار جلسه خواهد داشت ماه یک سه این كمیسیون حداقل هر : تبصره

 

 سسهؤمیس . رئ8ماده 

های علوم و پردیس وسای رشترک مپیشنهاد  باتهران  دانشگاهو تمام وقت  برجسته علمی هیات اعضای بین از موسسه رئیس

 و منصوب سال 3 مدت برای وزیر نفتحکم مشترک رئیس دانشگاه و و  دانشگاه پژوهشی و تایید معاوندانشکده های فنی 

 .است بالمانعبرای دوره بعد  ویمجدد  بصاانت

 

 :استبه شرح زیر  موسسهوظایف رئیس  -9ماده 

 ورد نیاز در ساختار تشکیالتی موسسه به هیئت امنا. پیشنهاد ساختار تشکیالتی و تغییرات م1-9

 امناء هیأتاجرای مصوبات . 2-9

 ءمصوب هیات امنا های برنامه ها، راهبردها و خط مشی ،چارچوب ساختاردر  سسهؤاداره م 3-9

احکام طبق صدور  به معاون پژوهشی دانشگاه جهتسسه ؤو دیگر مسئوالن اجرایی مها گروه، مدیران معاونین معرفی  .4-9

 مقررات

 امناء هیأتتنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن از طریق كمیسیون دائمی برای بررسی و تصویب  -5-9

 پژوهشی هایژهروو پ هابرای ارائه خدمات و جذب طرح سازمانهای اجراییعلمی و با موسسات برقراری ارتباط  -6-9

 دانشگاهو مقررات مصوبات  برقراری ارتباطات بین المللی در چارچوب-7-9

 راتو مقر هاسسه در چارچوب سیاستؤپیشبرد اهداف مپژوهشی برای ای قراردادهانعقاد -8-9

 



 
 

 

 و فناوری شورای علمی.10ماده 

پژوهشی،  هایپروژه و هاطرح عناوین و موضوعات تصویب ها،موسسه با هدف بررسی، تعیین اولویت و فناوری شورای علمی

 :تشکیل می گرددپژوهشگران با تركیب زیر  علمی صالحیت تایید و و بررسی المللی بین و داخلی هایهمکاری تأیید و بررسی

 به عنوان رئیس شورا سسهؤم رئیس. 1-10

 های نفتیوردهفناوری شركت ملی پاالیش و پخش فرامدیر پژوهش و . 2-10

 موسسه ینمعاون. 3-10

 وزارتبه معرفی نفر خبره یک . 4-10

 یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران با معرفی معاون پژوهشی دانشگاه. 5-10

 های پژوهشی موسسهمدیران گروه. 6-10

 

 های پژوهشی گروه. 11ماده 

 باشد:های پژوهشی زیر میموسسه دارای گروه

 یستیشکست كاتال. 1-11

 شکست هیدروژنی. 2-11

 ماندته تصفیه. 3-11

 كک سازی. 4-11

 می شود. ایجادجدید های گروهبازنگری و تصویب هیات امنا با های پژوهشی گروه، در صورت نیاز :1 تبصره

وهشی به پیشنهاد رئیس موسسه ژهای پ گروهماه پس از تشکیل موسسه، شرح وظایف و تركیب اعضای  هظرف س :2 تبصره

 .می شودمشخص و تصویب شورای علمی 

 

 هاو مالكیت مالی-امور اداری .12ماده 

 .دانشگاه استامور اداری مالی مؤسسه مطابق مقررات و آئین نامه های مصوب . 1-12

 گیرد.به طرفین تعلق میبه طور مساوی سسه ؤهای پژوهشی در مها و طرحهای فکری كسب شده از اجرای پروژهدارایی. 2-12

 

 انحالل. 13ماده 

 مركز هایاموال و دارایی ،در صورت انحاللدانشگاه امکان پذیر است . دانشگاه و تصویب هیئت امنای پیشنهاد  باانحالل موسسه 

 . دانشگاه منتقل خواهد شد یه دیون بهصفپس از ت

 به تصویب هیئت امنای دانشگاه رسید .  24/11/96 تنظیم و در تاریختبصره  3و ماده   14این اساسنامه در .14ماده 


