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 اساسنامه مرکز آموزشی و پژوهشی زیست مواد دانشگاه تهران

مرکز آموزشی و پژوهشی زیست مواد دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف کمک به رفع نیازهای علمی پژوهشی  

برگزاری دوره های مشترک آموزشی در حوزه زیست مواد شکل می گیرد. زیست مواد حوزهای میان رشته و فناوری کشور و  

ای بین علوم پزشکی، مهندسی، علوم پایه و محیط زیست است که حوزه های بیومواد فلزی، پلیمری، سرامیکی و کامپوزیتی را 

« و مرکز زیست دو دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی تهران »پوشش می دهد. در این اساسنامه برای اختصار، دانشگاه تهران و  

 « به تاسیس خواهد شد.  دو دانشگاه« بر اساس این اساسنامه و مصوبه هیأت امنای » مرکزمواد »مرکز« خوانده می شود. »

 جایگاه حقوقی -1ماده 

مستقیم رئیس »دو دانشگاه «   »مرکز« واحد مستقل آموزشی و پژوهشی است که در چارت تشکیالتی دو دانشگاه و زیر نظر

 فعالیت می کند.  

 مأموریت و اهداف -2ماده 

 هماهنگ سازی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و گسترش مرزهای دانش در حوزه زیست مواد؛   -1

 ارائه مشاوره تخصصی و برنامه ریزی برای آموزش نیروهای متخصص در کشور »دو دانشگاه«؛ -۲

 م برای کارشناسی مسائل مرتبط در کشور؛ توسعه زیر ساخت های الز  -3

 تولید و بومی سازی دانش فنی و ارتقای فناوری بین رشته ای؛ -4



 تدوین استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی؛   -5

 تاسیس آزمایشگاه های مرجع و همکار؛  -6

 تشکیل شبکه آزمایشگاهی برای هدایت طرح های تحقیقاتی؛   -7

 صصان زیست مواد در کشور؛  ایجاد شبکه متخ -8

 تعریف طرح های ملی کالن در حوزه زیست مواد؛  -9

 تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج و تبادل استاد و دانشجو؛   -10

 کمک به پژوهشگران برای تاسیس شرکت های دانش بنیان؛ -11

 تخصصی »دو دانشگاه «؛   -انتشار یافته های علمی   -1۲

دوره های آموزشی در مقطع تحصیالت تکمیلی در حوزه زیست مواد با استفاده از امکانات، همکاری، هماهنگی و برگزاری  -13

 بر اساس مقررات آموزشی »دو دانشگاه«؛ 

 همکاری با وزارتخانه های مرتبط در حوزه برنامه ریزی های مرتبط با زیست مواد.  -14

 ارکان -۳ماده 

 : ارکان »مرکز« عبارت است از

 شورای سیاست گذاری؛  -1

 ؛ »مرکز«رئیس  -۲

 شورای علمی.   -3

 شورای سیاست گذاری  -۴ماده 

 اعضای شورای سیاست گذاری »مرکز« عبارتند از: 

 معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی )یکی از معاونان به انتخاب شورا به عنوان رئیس شورا(؛  -1



 نان آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران؛ معاو -۲

 رئیس »مرکز« )دبیر شورا( ؛  -3

 ربط دانشگاه تهران به انتخاب رئیس دانشگاه تهران؛ دو نفر از روسای دانشکده های ذی -4

 ربط دانشگاه علوم پزشکی به انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی.دو نفر از روسای دانشکده های ذی   -5

 ختیارات شورای سیاست گذاریوظایف و ا -5ماده 

 پیشنهاد رئیس »مرکز«؛  -1

 تعیین خط مشی و سیاست های کلی »مرکز«؛  -۲

 تدوین و تایید ساختار اداری و تشکیالتی؛  -3

 نظارت بر روند فعالیت های جاری و آتی؛  -4

 بررسی و تصویب ترازنامه سالیانه »مرکز«؛  -5

 تصمیم گیری در مورد انحالل »مرکز«  -6

 رئیس »مرکز« -6ماده 

رئیس »مرکز« به پیشنهاد شورای سیاست گذاری از میان اعضای هیات علمی دانشگاه تهران با مرتبه دانشیاری یا استادی برای  

 الی بالمانع است.« ساله با حکم روسای »دو دانشگاه« منصوب می شود. تمدید مسئولیت برای دوره های متو3یک دوره »

 «وظایف رئیس »مرکز -7ماده 

 مدیریت امور اجرایی »مرکز« بر اساس اساسنامه و مصوبات شورای سیاست گذاری؛  -1

سیاست   تهیه و تنظیم سیاست ها، طرح های برنامه و بودجه، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرکز جهت تصویب در شورای  -۲

 گذاری؛ 

 راکز علمی و پژوهشی برای ارائه خدمات و اجرای طرح های آموزشی، پژوهشی و فناوری؛  . برقراری ارتباط با م3



 عقد قراردادها و امضای اسناد مالی؛  -4

 انتصاب معاونان و مدیران اجرایی »مرکز«.  -5

 شورای علمی  - 8ماده 

 : اعضای شورای علمی »مرکز« عبارتند از

 رئیس »مرکز«؛  -1

 معاونان »مرکز«؛  -۲

 مدیران بخش های مرکز؛  -3

 . اعضای هیات علمی وابسته »مرکز«4

 وظایف و اختیارات شورای علمی -9ماده 

حوزه  تدوین، پیشنهاد و هماهنگ سازی برنامه ها، آئین نامه ها و طرح های آموزشی و پژوهشی در سطح »دو دانشگاه« در  -1

 زیست مواد؛ 

اساسنامه و پیشنهاد تغییرهای الزم برای ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت ها به شورای سیاست نظارت بر اجرای صحیح    -۲

 گذاری؛  

آیین نامه های   تعیین و تشکیل گروه های آموزشی و پژوهشی و اعضای هیات علمی وابسته برای گروه های مزبور مطابق با  -3

 اعضای هیات علمی وابسته در »دو دانشگاه«؛ 

 ؛ ین برنامه و بودجه و ارائه آن به شورای سیاست گذاریتهیه و تدو -4

بنیه  تصویب و تأیید جذب کمک های سازمان ها، ارگان ها، شرکت های دولتی و غیردولتی داخل و خارج به منظور تقویت  -5

 مالی »مرکز«؛ 

 تهیه و تدوین گزارش عملکرد و ترازنامه سالیانه و ارائه آنها به شورای سیاست گذاری؛  -6

 تصمیم گیری در باره امور جاری »مرکز« .  -7



 مقررات مالی، اداری و استخدامی -10ماده 

 »مرکز« از نظر امور اداری و مالی و استخدامی تابع مقررات »دو دانشگاه« است؛  -1

ربط و ذی ی نامه، قراردادهای آموزشی و پژوهشی و اجرای آن ها با هماهنگی واحدها»مرکز« می تواند نسبت به عقد تفاهم -۲

 استفاده از امکانات آنها اقدام کند؛

ربط در »دو دانشگاه« و در  فعالیت های آموزشی و پژوهشی حوزه زیست مواد با استفاده از تجهیزات و امکانات واحدهای ذی  -3

 صورت نیاز براساس تفاهم نامه منعقده از امکانات سایر موسسات انجام می شود؛ 

 ای غیر هیات علمی »دو دانشگاه« برای تحقق اهداف خود استفاده کند.  »مرکز« می تواند از اعض  -4

 منابع مالی  -11ماده 

فعالیت های آموزشی    مرکز واحد آموزشی و پژوهشی خودگردان است و بودجه آن از محل کمک های دولتی، مردمی، درآمد  -1

 یا قراردادهای منعقده تأمین خواهد شد. 

قراردادهای منعقده ه از امکانات واحدهای مختلف »دو دانشگاه« اداره شده و از درآمد حاصل از  »مرکز« با مشارکت و استفاد  -۲

 در جهت توسعه »مرکز« استفاده می شود.  

اعضای هیات علمی وابسته »مرکز« می توانند بر اساس مفاد قرارداد طرح های پژوهشی مصوب خود در »مرکز« در قبال    -3

 افت کنند. ارائه خدمات، حق الزحمه دری 

 هر »دو دانشگاه« برای راه اندازی »مرکز« مساعدت های مالی الزم را به عمل خواهند آورد.  -4

 انحالل  -12ماده 

در صورت انحالل »مرکز« با تصمیم شورای سیاست گذاری یا با پیشنهاد هر یک از »دو دانشگاه«، اموال و دارایی های »مرکز«  

 کت به »دو دانشگاه« منتقل خواهد شد.  پس از تسویه دیون به میزان مشار 

به تصویب هیات امنای دانشگاه تهران رسید و پس از تصویب در    07/10/1395ماده در تاریخ  13این اساسنامه در  -1۳ماده 

 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی اجرایی می شود.

 


