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 ( ILNG)گاز طبیعی مایع تحقیقاتی    مؤسسهاساسنامه 

مقدمه.  1ماده   

  خوانده  مؤسسهكه در اين اساسنامه به اختصار    ( ILNG)  های فني دانشگاه تهرانپرديس دانشکده  گاز طبيعي مايع   مؤسسه

شركت ملي گاز ايران    طبيعي دستي مهندسي گاز  يني باالدستي و پا  هایدر زمينه  پژوهش و فناوری   هبا هدف كلي توسع  ،شودمي

كه به اختصار    دانشگاه تهرانهای فني  دانشکدهپرديس  بهره گيری از توانايي ها و امکانات  شود و  ناميده مي  شرکت كه به اختصار  

تهران    م( دانشگاهمؤسسات پژوهشي تقاضا محور )نوع سواز    اين مؤسسه پژوهشيگردد.  تأسيس ميشود  ناميده مي  پردیس

 نمايد. در دانشگاه تهران فعاليت مي شرکت های مادی و تجربي  و پشتيباني  پردیس های علمي و معنوی  باشد و با پشتيبانيمي

. اهداف2ماده   

 (؛ LNG)  ، با تأكيد بر گاز طبيعي مايعهای مرتبط با توليد، فرآوری و انتقال گاز طبيعيتوسعه فناوری و نوآوری 2-1

 ؛ با تأكيد بر گاز طبيعي مايع ، توليد، فرآوری و انتقال گاز طبيعيپذيری فرآيندهای وری و رقابتبهرهافزايش  2-2

های مورد نياز در زمينه فرآيندهای توليد، فرآوری و انتقال گاز طبيعي، با تأكيد بر گاز  سازی پروژهتجاریتعريف، اجرا و  2-3

 طبيعي مايع؛ 

با تأكيد  المللي در زمينه فرآيندهای توليد، فرآوری و انتقال گاز طبيعي، ت خارجي و بينكمک به توسعه روابط و تعامال 2-4

 ؛ بر گاز طبيعي مايع

وری فرآيندهای توليد، فرآوری و انتقال  مشاركت در تأمين نيروی انساني متخصص مورد نياز برای توسعه و ارتقای بهره 2-5

 .با تأكيد بر گاز طبيعي مايع گاز طبيعي،



. وظایف و مأموریت 3ماده   

 ؛ای های بنيادی، كاربردی و توسعهمديريت و انجام پژوهش 3-1

 ؛ های مورد نيازالمللي در حوزهيجاد ارتباط علمي مستمر با مؤسسات ملي و بينا 3-2

 ؛ های مؤسسههای مرتبط با فعاليتزمينههمکاری با ساير مراكز پژوهشي، آموزشي و صنعتي فعال كشور در  3-3

های آموزشي  المللي و دورهای و بينهای مورد نياز در سطوح ملي، منطقهها، سمينارها و همايشبرگزاری كنفرانس 3-4

 ؛ پيشرفته تخصصي كوتاه مدت

 . ای تخصصي مرتبطارائه خدمات مشاوره 3-5

. ارکان 4ماده   

 باشد. مي علمي و شورای  مؤسسه  رئيس ،شامل هيأت امناء  مؤسسهاركان 

. هیأت امناء5ماده   

به صورت داخلي و باالترين مرجع سياستگذاری در چارچوب قوانين و مقررات مربوط  و مصوبات هيات    مؤسسه  ی ت امناأهي

 امنای دانشگاه بوده و شامل اعضای زير مي باشد: 

 ؛ ت امناء(أ)رئيس هيمعاون پژوهش و فناوری وزارت نفت  5-1

 ؛ (نايب رئيس ) معاون پژوهشي دانشگاه  5-2

 ؛ مديرعامل شركت 5-3

 ؛و فناوری شركت پژوهش  ديرم 5-4

   ؛ رئيس پرديس 5-5

 ؛()دبير  پژوهشي مؤسسهرئيس  5-6

 ؛ و حکم رئيس دانشگاه مدير عامل شركت خبره به انتخاب نفر يک 5-7

 .دانشگاهو حکم رئيس  رئيس پرديس به پيشنهاد  پرديس ت علمي  أاعضای هي از نفر دو 5-8



. وظایف و اختیارات هیأت امناء 6ماده   

 از: است عبارتدانشگاه مربوط و مصوبات هيات امنای در چارچوب قوانين   ءت امناأوظائف و اختيارات هي

 ؛ مؤسسههای اساسي ها، راهبردها و خط مشيبرنامه تصويبتعيين و  6-1

 ؛ مؤسسهنمودار سازماني تصويب سازمان تفصيلي و   6-2

 های پژوهشي موجود؛ های پژوهشي جديد يا انحالل گروهايجاد گروه 6-3

 ؛های مالي و ترازنامه ساالنهحساب ای و صورت جاری و سرمايه هایتصويب بودجه 6-4

 ؛ جهت تصويب در هيأت امنای دانشگاهدر اساسنامه  پيشنهاد اصالحات  6-5

 اتخاذ تصميم در مورد نحوه تأمين و جذب منابع مالي مورد نياز؛  6-6

 دانشگاه؛ اداری و مالي مصوب هيات امنای  های اداری و مالي در چارچوب قوانين و مقررات تصويب دستورالعمل 6-7

 اتخاذ تصميم درباره ساير موضوعات؛  6-8

مؤسسه. رئیس  7ماده   

و با حکم رئيس رئيس هيأت امناء  موافقت    ، رئيس پرديسپيشنهاد    هب  دانشگاه تهرانت علمي  أاز بين اعضای هي   مؤسسهرئيس  

 .های بعدی بالمانع استو انتصاب مجدد وی برای دوره شود منصوب ميسال  3برای مدت  هدانشگا

مؤسسهرئیس  . وظایف8ماده   

 مصوبات هيأت امناء؛ اجرای  8-1

 های مصوب هيأت امناء؛ها، راهبردها و خط مشيدر چارچوب ساختار، برنامه مؤسسهاداره  8-2

 و صدور احکام مربوط طبق مقررات؛  مؤسسهانتخاب معاونين، مديران واحدها و ديگر مسئوالن اجرايي   8-3

 هيأت امناء؛  تنظيم بودجه و تراز ساليانه و ارائه آن برای بررسي و تصويب 8-4

 های پژوهشي؛ ها و پروژههای اجرايي برای ارائه خدمات و جذب طرحسسات علمي و سازمانؤبرقراری ارتباط با م 8-5



 برقراری ارتباطات بين المللي در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران؛  8-6

 ها و مقررات مربوط مصوب هيأت امناء. در چارچوب سياست  مؤسسهانعقاد قرارداد برای پيشبرد اهداف  8-7

علمی . شورای 9ماده   

های پژوهشي، بررسي و تأييد  ها و پروژهها، تصويب موضوعات و عناوين طرحبا هدف بررسي، تعيين اولويت  مؤسسه  علميشورای  

 گيرد:المللي و بررسي و تأييد صالحيت علمي پژوهشگران با تركيب زير شکل ميهای داخلي و بينهمکاری

 ؛ عنوان رئيس شورابه مؤسسهرئيس  9-1

 ؛ مؤسسه ي معاون پژوهش 9-2

 ؛ژوهش و فناوری شركتمدير پ 9-3

 ؛ مؤسسههای پژوهشي مديران گروه 9-4

 ؛ شركتبه معرفي  نظرصاحبيک نفر   9-5

 .پرديسرئيس  با معرفي  پرديس يک نفر از اعضای هيئت علمي   9-7

های پژوهشی. گروه 01ماده   

 باشد:های پژوهشي زير ميدارای گروه مؤسسه

 سرد )كرايوژنيک(؛ فرآيندها و تجهيزات فوق 10-1

 ؛ طبيعي تصفيه گاز پيش 10-2

 سازی؛ سازی و شبيهطراحي، مدل 10-3

 .طبيعي مايعكاربردهای نوين گاز  10-4

های پژوهشي به پيشنهاد رئيس مؤسسه و تصويب شورای  : ظرف سه ماه پس از تشکيل مؤسسه، تركيب اعضای گروهتبصره

 . شود علمي مشخص مي



هامالی و مالکیت اداری . امور 11ماده   

 دانشگاه است خواهد بود.كه مصوب هيات امنای  دانشگاههای  نامهينيمطابق مقررات و آ مؤسسه مالي  ، امور اداری 11-1

 گيرد. رفين تعلق مي طور مساوی به طهای پژوهشي در مؤسسه بهها و طرحهای فکری كسب شده از اجرای پروژهدارايي 11-2

 شود. های مردمي تأمين ميكمک هدايا و منابع مالي مؤسسه از محل قراردادهای پژوهشي، پشتيباني شركت و  11-3

گيری از ظرفيت اعضای هيات علمي دانشگاه و ساير دانشگاه ها و مراكز پژوهشي داخل و خارج كشور،  به منظور بهره    11-4

 مركز صرفاً دارای عضو هيات علمي وابسته خواهد بود كه بر اساس ضوابط دانشگاه بکار گرفته مي شوند.

عم از نيروی انساني و فضای فيزيکي از محل  های آن اشود و كليه هزينهصورت خودگردان اداره ميمؤسسه از نظر مالي به  11-5

 شود.درآمدهای حاصله تأمين مي

. انحالل 12ماده   

 . شوددانشگاه منحل ميامنای  و تصويب هيأت  رئيسهمؤسسه با پيشنهاد هيأت  12-1

 . منتقل خواهد شد يه ديون به پرديس پس از تسو مؤسسه های يياموال و دارا ،در صورت انحالل 12-2

 .رسيد تهران دانشگاه  امنای هيأت تصويب  به 23/10/97 تاريختبصره در  يک و  ماده  13اين اساسنامه در  .13ماده 

 


