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 معاونت پژوهشی 

  

  

                                                             

 

انستیتو مهندسی نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران ةاساسنام  

فناوری باالدستی نفت در سطح پيشرفته جهانی  »انستيتو مهندسی نفت« با هدف کلی توسعه آموزش و پژوهش در زمينه های 

با بهره گيری از توانایی های دانشگاه تهران و امکانات گسترده صنعت نفت از جمله پژوهشگاه صنعت نفت تأسيس می گردد. 

می باشد  انستيتو مهندسی نفت که در این اساسنامه به اختصار انستيتو خوانده می شود وابسته به دانشکده فنی دانشگاه تهران 

و با پشتيبانی های مادی و معنوی وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران تشکيل می شود. محل فعاليت انستيتو در تهران می  

 باشد.

 اهداف -1ماده 

 تأمين تخصص های الزم برای توسعه بهره برداری بهينه از مخازن نفت و گاز کشور؛  -   ۱ - ۱

 نفت؛  پيشرفته در زمينه های مختلف صنایع باالدستی  گسترش مرزهای دانش و توسعه فناوری  -   ۲ - ۱

 ارتقاء و تحکيم موقعيت علمی و فناوری کشور در زمينه های فوق در سطح جهانی.  -۳ - ۱

 وظایف  -2ماده 

زمينه های تخصصی باالدستی نفت  تهيه و تدوین برنامه های آموزشی دوره های پيشرفته، کارشناسی ارشد، دکتری در  - ۲ -۱

 علمی و فناوری جدید جهانی؛  ئه به مراکز ذیربط با توجه به پيشرفت های جهت ارا

 ارائه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری؛  - ۲ -۲

 ارائه دوره های پيشرفته تخصصی با توجه به نياز صنعت نفت و گاز کشور در زمينه های تخصصی باالدستی نفت؛  - ۲ -۳

 ارائه خدمات مشاوره ای؛  - ۲ -4



 گردهمایی های ملی و جهانی؛  برگزاری - ۲ -5

ایجاد ارتباطات علمی با مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی جهانی که دارای تخصص های الزم در زمينه های باالدستی نفت   -۲  -6

 می باشند؛ 

 نفت و گاز؛   همکاری با سایر مراکز پژوهشی و آموزشی فعال کشور در زمينه های صنایع باالدستی - ۲ -7

 های علمی در چارچوب اهداف انستيتو. انجام پژوهش  - ۲ -8

ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و    (: کليه فعاليت های آموزشی در چارچوب مصوبات هيأت امناء انستيو و مقررات و ۱تبصره )

 فناوری انجام می شود.  

اه تهران صورت می  دانشکده فنی دانشگ  (: پذیرش دانشجویان دوره های رسمی بر اساس اعالم نياز انستيتو و توسط۲تبصره )

 گيرد و از نظر مقررات آموزشی تحت نظر گروه های آموزشی مربوطه خواهد بود. 

 ارکان -۳ماده 

 هيأت امناء انستيتو باالترین مرجع سياست گذاری بوده شامل اعضاء زیر می باشد: - ۳ -۱

 رئيس دانشگاه تهران به عنوان رئيس هيأت امناء؛  -

 هيأت امناء؛   رئيس انستيتو به عنوان دبير -

 رئيس دانشکده فنی؛  -

 معاون پژوهشی دانشکده فنی؛ -

 معاون تحصيالت تکميلی دانشکده فنی؛  -

 معاون منابع انسانی و آموزش وزارت نفت؛  -

 سه تن از مدیران و مسئولين شرکت ملی نفت با معرفی وزیر؛  -

 رئيس دانشگاه صنعت نفت؛  -

 نماینده مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران؛  -



 رئيس پژوهشگاه صنعت نفت؛  -

 فنی و حکم ریاست دانشگاه.  یک نفر از اعضاء هيأت علمی انستيتو به پيشنهاد رئيس انستيتو و تأیيد ریاست دانشکده -

 رئيس  - ۳ -۲

 شورای علمی  -   ۳ - ۳

 وظایف و اختیارات هیأت امناء 

نای انستيتو با توجه به قوانين و مقررات مربوطه هيأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و وظایف و اختيارات هيأت ام

 پژوهشی عبارتند از:  

 رئيس انستيتو ؛   تعيين و تصویب برنامه ها و راهبردها و خط مشی های اساسی انستيتو با توجه به پيشنهادات -

 تيتو؛ تصویب طرح تشکيالت و نمودار سازمان داخلی انس -

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

تصویب آیين نامه ها و دستورالعمل های اداری، مالی و استخدامی انستيتو در چارچوب قوانين و مقررات اداری و مالی وزارت   -

 علوم، تحقيقات و فناوری ؛ 

 سنامه؛ تصویب تغييرات پيشنهادی اسا -

 اتخاذ تصميم در مورد نحوه تأمين و جذب منابع مالی مورد نياز انستيتو ؛  -

 تعيين بازرسی و حسابرس انستيتو ؛  -

اتخاذ تصميم درباره سایر موضوعاتی که با توجه به قوانين و مقررات مربوط به هيأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش   -

 ت امنا قرار گيرد.  عالی و پژوهشی در دستور کار هيأ

رئيس انستيتو باالترین مقام اجرایی بوده که از بين اعضاء هيأت علمی انستيتو با پيشنهاد رئيس دانشکده فنی و تأیيد    - ۳  -۲

 هيأت امنای انستيتو و با حکم رئيس دانشگاه تهران منصوب می شود.  

 وظایف و اختیارات رئیس انستیتو  

 جهت تصویب ؛  ها و برنامه های انستيتو و ارائه آنها به هيأت امنای انستيتوتهيه و تنظيم سياست ها، طرح  -



 تصویب؛ تهيه و تنظيم آیين نامه ها و دستورالعمل های مورد نياز و ارائه آنها به هيأت امنا جهت -

 مربوط طبق مقررات ؛  اجرایی و اقدام برای صدور احکام انتخاب معاونان، مدیران واحدها و دیگر مسئوالن  -

 مصوب ؛  تنظيم بودجه جهت تقدیم به هيأت امناء برای تصویب و نظارت بر نحوه هزینه بودجه -

 برقراری ارتباط با بخش های مختلف علمی و صنعتی کشور در جهت ارائه و کسب خدمات و جذب طرح های پژوهشی ؛  -

 فرهنگ و آموزش عالی ؛ المللی در چارچوب مصوبات هيأت امناء و ضوابط و مقررات  برقراری ارتباطات بين  -

 عقد هرگونه قرارداد جهت پيشبرد اهداف و موضوع فعاليت انستيتو در چارچوب سياست های هيأت امناء ؛  -

 شورای علمی انستيتو متشکل از اعضاء زیر می باشد:   - ۳ -۳

 رئيس انستيتو به عنوان رئيس شورا ؛  -

 معاونين انستيتو ؛  -

 مدیران گروه های مهندسی شيمی و معدن دانشکده فنی ؛  -

 مدیران گروه های انستيتو ؛  -

 دو نفر از اعضاء هيات علمی انستيتو با درجه دانشياری یا استادی به انتخاب رئيس انستيتو ؛  -

 انتخاب رئيس پژوهشگاه نفت؛  گاه صنعت نفت با درجه دانشياری با استادی بهدو نفر از اعضاء هيأت علمی پژوهش -

 ت  انتخاب رئيس دانشگاه صنعت نف  یک نفر از اعضاء هيأت عملی دانشگاه صنعت نفت با درجه دانشياری با استادی به -

 وظایف و اختیارات شورای علمی  

 بررسی و تصویب برنامه های آموزشی و پژوهشی ؛  -

 و تصویب طرح های پژوهشی ؛  بررسی  -

 بررسی و تایيد صالحيت علمی پژوهشگران؛  -

 بررسی و تأیيد همکاری های داخلی و بين المللی.  -



 امور اداری مالی  -۴ماده 

 می باشد.   امور اداری و مالی انستيتو مطابق مقررات و آیين نامه های مصوب هيأت امناء انستيتو - ۱ -4

 دانشگاه تهران انجام می شود. ارتقاء اعضاء هيات علمی انستيتو بر طبق مقررات و آیين نامه های انتخاب، طبقه بندی و  - ۲ -4

 اعضاء هيات علمی انستيتو اعضاء هيأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشد.  - ۳ -4

نی دانشگاه  ف در صورت انحالل انستیتو اموال و دارایی های انستیتو پس از تسویه دیون به دانشکده -۴ - ۴

 . شدتهران منتقل خواهد 

به تصویب رئيس دانشکده فنی دانشگاه تهران، سرپرست   ۲/79/ ۱8این اساسنامه در چهار ماده و دو تبصره تنظيم و در تاریخ  

 معاونت منابع انسانی و آموزش وزارت نفت و تصویب نهایی شورای گسترش مراکز آموزش عالی رسيد 


