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 معاونت پژوهشی

  

 

 

 

 اساسنامه مؤسسه مشترک دانشگاه تهران و

 و صنايع معدنی ايران  سازمان توسعه و نوسازی معادن 

 ()يونيدرو

 مقدمه  -1ماده 

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در سطح پیشرفته های  ی توسعه پژوهش و فناوری در زمینهکلاین موسسه با هدف 

ها  نامیده می شود و بهره گیری از توانایی "ميدرو اي"صنایع معدنی که به اختصار مابین سازمان توسعه و نوسازی معادن و  فی

علوم های  علوم انسانی، دانشکدههای  فنی، پردیس علوم، دانشکدههای  و امکانات دانشگاه تهران از جمله پردیس دانشکده

گردد. این مؤسسه  می نامیده می شود، تأسیس "دانشگاه"که مجموعه آنها به اختصار ها  اجتماعی و رفتاری و سایر دانشکده

 نوع سوم( دانشگاه تهران)ور حشود از مؤسسات پژوهشی تقاضا م می خوانده "مؤسسه"که در این اساسنامه به اختصار 

کند. محل  می فعالیت "ايميدرو"مادی و تجربی های  و پشتیبانی "دانشگاه"علمی و معنوی های  باشد و با پشتیبانی می

 .باشد می مؤسسه در دانشگاه تهرانفعالیت 

 هدافا .۲ ماده

  ؛مرتبط با معدن و منابع معدنیهای  توسعه فناوری و نوآوری -١

  ؛ع پیشرفتهیناصورود بخش معدن و صنایع معدنی کشور به زنجیره تأمین  مقدمات تمهید -۲

  ؛مرتبط در حوزه فرآیندها و محصوالتهای  مطالعات آینده پژوهی فناوری -3

  ؛ی و رقابت پذیری صنایع معدنی کشوررو افزایش بهره -۴

 ؛نوین در ایمنی، بهداشت و محیط زیست های  توسعه فناوری -5

استخراج و فرآوری ف، در زمینه های اکتشا ویدرمکاربردی و توسعه ای مورد نیاز ایهای  ی پروژهزتعریف، اجرا و تجاری سا -6

  ؛پیشرفتههای  فناوری ع معدنی، با تاکید بریناصنابع ثانویه و استحصال مواد معدنی و بازیافت از م



 
 

 

مرتبط با معدن  نوین وهای  کمک به توسعه روابط و تعامالت خارجی و بین المللی ایمیدرو با مراکز تامین و ترویج فناوری -۷

  ؛کاری و صنایع معدنی

 .ارتقای بهره وری در صنایع معدنیمشارکت در تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و  -8

 

 . وظايف۳ماده 

مرتبط های  کاربردی و توسعه ای مورد نیاز کشور به منظور ارتقاء دانش فنی و توسعه فناوریهای  مدیریت و انجام پژوهش -١

  ؛بین المللی و مؤسسات ملی وها  نشگاهدابا بهره گیری از امکانات ایمیدرو و صنایع مرتبط و 

 ؛علمی، فناوری و تولیدی صنایع ملی و جهانی و ارائه راهکارهای علمی برای کاهش فاصله فناوریتوسعه  -۲

  ؛میدرومورد نیاز ایهای  ایجاد ارتباطات علمی مستمر با موسسات دانشگاهی و مؤسسات بین المللی در حوزه -3

 ؛"موسسه"های  مرتبط با فعالیت های همکاری با سایر مراکز پژوهشی، آموزشی و صنعتی فعال کشور در زمینه -۴

  ؛آموزشی تحصیالت تکمیلی در حوزه صنایع معدنیهای  تهیه و تدوین برنامه -5

  ؛مورد نیاز در سطوح ملی و بین المللیهای  برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و همایش -6

  ؛آموزشی پیشرفته تخصصی کوتاه مدتهای  دورهبرگزاری  -۷

 .ای تخصصی مرتبط ارائه خدمات مشاوره -8

 

 . ارکان 4ماده 

 ارکان موسسه عبارتند از

 هیات امناء  -١

 رئیس موسسه  -۲

 شورای علمی و فنی -3

 

 هيأت امناء  .5ماده 

 اعضای هیأت امنای مؤسسه عبارتند از

  (رئیس هیأت امناء)رئیس هیات عامل ایمیدرو  -١

 معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو  -۲



 
 

 

  (نائب رئیس)معاون پژوهشی دانشگاه تهران  -3

  (دبیر)رئیس مؤسسه پژوهشی  -۴

 انتخاب و حکم رئیس ایمیدرو  نفر خبره صنعتی بهیک  -5

 دو نفر خبره دانشگاهی به انتخاب و حکم رئیس دانشگاه -6

 

 وظائف و اختيارات هيات امناء  -0ماده 

 :قوانین و مقررات دانشگاه تهران عبارت است ازارات هیات امناء مؤسسه در چارچوب یوظائف و اخت

 ؛مؤسسه اساسیهای  تعیین و تصویب برنامه ها، راهبردها و خط مشی -١

 ؛تصویب طرح تشکیالتی، نمودار سازمانی مؤسسه  -۲

 ؛پژوهشی موجودهای  گروهانحالل  یاپژوهشی جدید های  ایجاد گروه -3

 ؛ساالنه های  مالی و ترازنامههای  صورت حسابجاری و سرمایه ای و های  تصویب بودجه -۴

 ؛تائید تغییرات پیشنهادی کمیسیون دائمی در اساسنامه موسسه و ارائه آن به هیات امنای دانشگاه  -5

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

 ؛ررات موضوعهاداری، مالی در چارچوب قوانین و مقهای  تصویب دستورالعمل -۷

 ؛تعیین بازرسی و حسابرس مؤسسه  -8

 .اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعات -9

 

 . رئيس موسسه 0ماده 

رئیس دانشگاه رئیس هیات امناء و تصویب هیات امناء و با حکم رئیس مؤسسه از بین اعضاء هیات علمی دانشگاه با پیشنهاد 

 .شود می مدت چهار سال منصوب برای

 

 و اختيارات رئيس مؤسسه وظائف ۸ماده 

 ؛اجرای مصوبات هیات امناء  -١

  ؛مصوب هیأت امناءهای  راهبردها و خط مشی ،اداره مؤسسه در چارچوب ساختار، برنامه ها -۲

  ؛پیشنهاد معاونین موسسه به معاون پژوهشی دانشگاه برای صدور حکم -3



 
 

 

  ؛صدور احکام مربوط طبق مقرراتانتخاب مدیران واحدها و دیگر مسئوالن اجرایی مؤسسه و  -۴

 ؛هیات امناءسالیانه و ارائه آن از طریق کمیسیون دائمی هیأت امناء برای بررسی و تصویب  زتنظیم بودجه و ترا -5

 ؛پژوهشیهای  و پروژهها  طرح بذجبرقراری ارتباط با موسسات علمی و صنایع کشور برای ارائه خدمات و  -6

 ؛لمللی در چارچوب مصوبات دانشگاه تهران و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوریت بین اطابرقراری ارتبا -۷

بر اساس آئین  ،ءو مقررات مربوط مصوب هیأت امناها  انعقاد قرارداد برای پیشبرد اهداف موسسه در چارچوب سیاست -8

 .و ضوابط دانشگاهها  نامه

 

 شورای علمی و فنی مؤسسه  -6ماده 

 و فنی مؤسسه به شرح زیر استترکیب شورای علمی 

  ؛رئیس مؤسسه به عنوان رئیس شورا -١

 ؛و ری ایمیدرمدیر آموزش، پژوهش و فن آو -۲

 ؛رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران -3

  ؛موسسه معاونان از نفر یک -۴

 ؛وایمیدر سازی توانمند و ریزی برنامه معاونت معرفی به صنعتی خبره نفر یک -5

  ؛نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران با معرفی معاون پژوهشی دانشگاه یک -6

 ؛پژوهشی مؤسسههای  مدیران گروه -۷

 

 وظايف و اختيارات شورای علمی و فنی .17ماده 

  ؛پژوهشیهای  و پروژهها  بررسی و تصویب موضوعات و عناوین طرح -١

 ؛پژوهشی و آموزشیهای  بررسی و پیشنهاد اولویت -۲

  ؛داخلی و بین المللیهای  بررسی و تأیید همکاری -3

 .بررسی و تأیید صالحیت علمی پژوهشگران -۴

 

 پژوهشی های . گروه11ماده 

 باشد  می پژوهشی زیرهای  ه دارای گروهسموس



 
 

 

 گروه پژوهشی معدن -١

 گروه پژوهشی متالورژی -۲

 گروه پژوهشی اقتصاد و مدیریت -3

 گروه پژوهشی محیط زیست  -۴

 .دشو می هیات امناء ایجاد بپژوهشی جدید به پیشنهاد کمیسیون دائمی و تصویهای  ، گروهزدر صورت نیا -تبصره 

 

 پژوهشیهای وظايف گروه .1۲ماده 

 پژوهشی و آموزشی به شورای علمی های  پیشنهاد اولویت -١

 پژوهشی های  و پروژهها  اجرای طرح -۲

 آموزشی و سمینارهای تخصص های  اجرای برنامه دوره -3

 انجام شدههای  و پروژهها  ارزیابی و داوری علمی طرح -۴

 سایر موضوعات ارجاع شده از سوی شورای علمی  -5

شورای  پژوهشی به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تصویبهای  ه، ترکیب اعضای گروهسظرف سه ماه پس از تشکیل موس -تبصره 

 .علمی تعیین می شوند

 

 ها مالی و مالكيت -امور اداری . 1۳ماده 

  .مصوب هیأت امناء موسسه و دانشگاه استهای  مالی موسسه مطابق مقررات و آئین نامه -امور اداری  -١

ایمیدرو و دانشگاه  در موسسه به طور مساوی متعلق بهپژوهشی های  و طرحها  فکری کسب شده از اجرای پروژههای  دارایی -۲

 .است

 .مؤسسه پس از تسویه دیوان به دانشگاه منتقل خواهد شدهای  در صورت انحالل مؤسسه، اموال و دارایی -3

 

  تهران رسید.تصویب هیأت امنای دانشگاه  به ۷/6/١396 تبصره در تاریخ دواین اساسنامه در چهارده ماده و .14ماده 

 


