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 معاونت پژوهشی

  

 

 

 

 مشخصه یابی پیشرفته مرکز پژوهشی ةاساسنام

 . مقدمه1ماده 

در جهت تحقق وظايف و ماموريتهای پژوهشي و فناوری پرديس دانشكده های فني دانشگاه تهران و نيز توسعه تعامل دانشگاه 

وسط دانشكده های شود، تخوانده مي“ مرکز”مشخصه يابي پيشرفته که در اين اساسنامه به اختصار  مرکز پژوهشيو جامعه، 

اهداف اصلي تأسيس اين مرکز تنظيم سازوکار مناسب و چابک  مهندسي متالورژی و مواد و مهندسي شيمي تأسيس مي گردد.

بهينه از امكانات مشخصه يابي پيشرفته دانشكده های مهندسي متالورژی و مواد و مهندسي شيمي با در نظر برای بهره برداری 

تر و سريعتر در ارائه خدمات در جهت رفع نيازهای تحقيقاتي اعضای هيأت علمي، دانشجويان و گرفتن ايجاد تسهيالت بيش

اين مرکز تقاضا محور و بر اساس ضوابط  .مي باشد محققين کشور نسبت به سازوکارهای موجود و معمول در مراکز دانشگاهي

 سنامه و مقررات پژوهشي دانشگاه فعاليت مي کند.خواهد بود و مطابق مفاد اين اسا 2وزارت علوم، تحقيقات و فناوری نو 

 

 . جایگاه حقوقی و محل استقرار2ماده 

 .است  در پرديسآن تشكيالتي و فيزيكي بوده و محل استقرار دانشگاه تهران  دانشكده های فني وابسته به پرديس مرکز

 . مأموریت3ماده 

 ه يابي به پژوهشگران؛ارائه خدمات آزمايشگاهي و آموزشي مرتبط با حوزه مشخص 3-1

 ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي و محققين در داخل و خارج از کشور؛ 3-2

 توسعه امكانات الزم و متناسب با اهداف؛ 3-3

 داف.های علمي در کليه مراحل پژوهشي در جهت توسعه اهگيری از آخرين نتايج تحقيقاتي و پيشرفتبهره 3-4

 اهداف .4ماده 

 ؛پيشرفته دانشكده های مهندسي متالورژی و مواد و مهندسي شيمي شخصه يابيبهره برداری بهينه از امكانات م 4-1



 
 

 

 ؛و برنامه ريزی برای تكميل و توسعه امكانات و تجهيزات مشخصه يابي پيشرفته سياستگذاری 4-2

 ؛ي بين رشته ایپژوهش فعاليتهای ارتقای برای مناسب زمينه ايجاد 4-3

 ؛داخلي و بين المللي و محققين با موسسات آموزشي و پژوهشيمستمر  و خدمات رساني مشارکت و همكاری پژوهشي 4-4

 ارکان .5ماده 

 مي باشد. شورای علميو  مرکزرئيس  ،سياستگذاریشامل شورای  مرکزارکان 

 

 سیاستگذاریشورای . 6ماده 

برنامه  و ی علميخط مشي فعاليتهابوده که وظيفه تعيين  مرکز سياستگذاریي و علم باالترين مرجع سياستگذاریرای شو

 باشد: مي زيررا به عهده داشته و متشكل از افراد  مرکزهای کالن توسعه 

 ؛(رئيس شورا)رئيس پرديس دانشكده های فني  6-1

 معاون پژوهشي پرديس )نايب رئيس شورا(؛ 6-2

 )دبير شورا(؛ مرکزرئيس  6-3

 ؛و مواد يس دانشكده مهندسي متالورژیرئ 6-4

 ؛رئيس دانشكده مهندسي شيمي 6-5

 . مرکز نفر از اعضای هيات علمي متخصص در حوزه فعاليت دو 6-6

به پيشنهاد مشترک رؤسای دانشكده های مهندسي متالورژی و مواد و مهندسي شيمي و احكام اعضای حقيقي شورا  تبصره:

 سال صادر مي شود. 3رئيس پرديس و به مدت  توسط تاييد معاون پژوهشي پرديس

 

 ختیارات. وظایف و ا7ماده 

 ضوابط و مقررات دانشگاه تهران به شرح ذيل مي باشد:وظايف و اختيارات شورا در چارچوب 

 ؛مرکزتصويب طرح تشكيالتي و نمودار سازماني  7-1

 ؛مرکزتعيين و تصويب برنامه ها، راهبردها و خط مشي های اساسي  7-2

 تصويب بودجه های جاری و سرمايه ای و صورت حساب های مالي؛ 7-3

 اساسنامه جهت طرح و تصويب در هيات امنای دانشگاه؛تغييرات  پيشنهاد 7-4

 مورد نحوه تأمين و جذب منابع مالي مورد نياز؛اتخاذ تصميم در  7-5

 دانشگاه؛و آيين نامه های  چارچوب مقرراتاداری در  اجرايي امور مالي و های شيوه نامهتصويب  7-6

 .ارجاعي از سوی رئيس مرکز اتخاذ تصميم درباره ساير موضوعات 7-7

 . رئیس8ماده 



 
 

 

مي باشد که از بين اعضای هيات علمي دانشكده های مهندسي متالورژی و مواد و  مرکزباالترين مقام اجرايي  مرکز رئيس

و با حكم رئيس دانشگاه به مدت سه سال  و تأييد رئيس پرديس مهندسي شيمي با پيشنهاد مشترک رؤسای اين دانشكده ها

 .مي باشدهای بعدی بالمانع شود. تمديد مسئوليت برای دورهمنصوب مي

 

 مرکز وظایف رئیس. 9ماده 

 اری؛ذاجرای مصوبات شورای سياستگ 9-1

 ؛وابط و مقرراتبرای انجام هرچه بهتر امور مربوط در چارچوب اساسنامه و ض مرکزاداره و هدايت  9-2

 اری؛به شورای سياستگذ ی مصوب هيئت اجراييهادستورالعمل ها ونامهآيين ها،ها، برنامهتپيشنهاد سياس 9-3

مصوب هيأت اجرايي جهت ارائه به شورای  دانشكده ها ارائه پيشنهاد و آئين نامه الگوی مشارکت و بهره برداری مالي 9-4

 ؛سياستگذاری

 ؛دانشگاه ا و اسناد مالي و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مالي و اداریامضای قرارداده 9-5

 ؛مرکز شورای علمياجرای مصوبات  9-6

 اری؛جهت ارائه به شورای سياستگذ شورای علميتنظيم بودجه ساالنه و تفصيلي مصوب  9-7

 اری؛به شورای سياستگذشورای علمي صوب ارائه گزارش عملكرد ساالنه م 9-8

 .مرکز و توسعه ای ياجرای برنامه های خدماتي، آموزش ارت بر حسننظ 9-9

 شورای علمی . 10ماده 

 غير هيات علميو يا اعضای هيات علمي و چهار نفر از شورای علمي به عنوان رئيس  مرکزرئيس متشكل از  مرکزشورای علمي 

متالورژی و مواد و مهندسي شيمي )هر دانشكده  از ميان دانشكده های مهندسي همربوط در زمينهدارای مدرک دکتری تخصصي 

 نفر( به پيشنهاد رؤسای دانشكده ها با وظايف و اختيارات زير مي باشد: 2

 ؛و توسعه ایخدماتي، آموزشي برنامه جامع تدوين  10-1

 ؛مرکزهای نظارت بر فعاليت 10-2

 ؛مرکز اجرايي هاینامهشيوهتصويب  10-3

 ؛شورای سياستگذاریبرای ارائه به  مرکزامه تغييرات اساسن يشنهادپ 10-4

 .مرکز هایارزيابي نتايج فعاليت 10-5

ويت همزمان آنان در شود و عضسال صادر مي 3احكام اعضای حقيقي هيأت اجرايي توسط رئيس پرديس به مدت  تبصره:

 اری بالمانع مي باشد.شورای سياستگذ

 

 مقررات مالی و اداری -11ماده 

 مين مي شود؛کمک های دريافتي تأ وآموزشي  از محل قراردادهای ارائه خدمات آزمايشگاهي و مرکز منابع مالي 11-1

 مي باشد؛تهران مطابق مقررات و آيين نامه های دانشگاه  مرکزامور مالي، اداری و به کارگيری کارکنان  11-2



 
 

 

 .از نظر مالي به صورت خودگردان اداره مي شود  مرکز 11-3

 ه های آن اعم از نيروی انساني و فضای فيزيكي از محل درآمدهای حاصله تأمين مي شود.کليه هزين 11-4

 انحالل .12ماده 

 مرکز هایرت انحالل، اموال و داراييدر صو پذير است.امكانامنای دانشگاه تصويب هيات دانشگاه و با پيشنهاد  مرکزانحالل 

 ده های مشارکت کننده منتقل خواهد شد.ييد رئيس پرديس به دانشكپس از تسويه ديون و با تأ

 

تهران  دانشگاه امنایهيات به تصويب  24/11/1396در تاريخ تنظيم و  تبصره دوو  ماده سيزدهاين اساسنامه در  -13ماده 

 .سيدر

 


