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آب دانشگاه تهرانموسسه  ةاساسنام  

 . مقدمه  1ماده 

و با توجه به گستردگي علوم و    چالش های جدی کشور در عرصه مهندسي و مدیریت آبنظر به اهميت و نقش حياتي آب و  

 ،ازسوی دیگراین مقوله  مرتبط با  علمي  های مختلف  و جامعيت دانشگاه تهران در شاخه  از یک سو  آب  مسائلفنون مرتبط با  

تاسيس مؤسسه آب دانشگاه تهران با   1382و در ادامه در سال  تشكيل و اداره موسسه ملي آبشناسي  این دانشگاه مبادرت به  

 14نمود. با توجه به تجربه    آب   مرتبط با  متنوعای  هدانشگاه در زمينهبالفعل این  های بالقوه و  هماهنگ نمودن توانمندی  هدف

این موسسه جهت انسجام و تاثير گذاری بيشتر در حل مشكالت    ساله موسسه آب و سایر تالش های دانشگاه تهران با محوریت 

ایجاد شدند. اساسنامه قبلي موسسه آب دانشگاه    1393و شورای هماهنگي آب در سال    1387آب کشور، کميسيون آب در سال  

اس ضوابط  بر اس  2موسسه پژوهشي تقاضا محور یا نوع  تهران به شرح متن حاضر تصحيح و تصویب مي شود تا در قالب یک  

این   فناوری و مطابق مفاد  این اساسنامه  وزارت علوم، تحقيقات و  ادامه دهد. در  به فعاليت خود  و مقررات پژوهشي دانشگاه 

 خوانده مي شود. موسسه، دانشگاه و موسسه پژوهشي آب دانشگاه تهراناساسنامه به اختصار 

 .  جايگاه حقوقی و محل استقرار 2ماده 

 دانشگاه خواهد بود. استقرار آن در محل شگاه بوده و موسسه وابسته به دان

 . ماموريت 3ماده 

   ؛به صنعت آب کشور خدمات الزم ارائه  جهتشناخت امكانات و پتانسيل های موجود دانشگاه در زمينه آب  1-3

 ؛ های ذیربط در دانشگاههای صنعت آب کشور و ارائه آن ها به موسسهشناسایي نياز -2-3

 ؛ های علمي صنعت آب کشورهای دانشگاه جهت رفع نيازتوانمندیهماهنگ نمودن  3-3

 های موسسه.اجرای طرح ها و پروژه های پژوهشي مرتبط با حوزه فعاليت -3-3



 . هدف  4ماده 

و نرم   یآب با استفاده از امكانات سخت افزار تیریو مد يکشور در حوزه مهندس  يو پژوهش ي علم ی ازهايکمک به رفع ن

 .دانشگاه یافزار

 . ارکان  5ماده 

 ارکان موسسه شامل شورای سياستگذاری، رئيس و شورای علمي مي باشد. 

 . شوراي سیاستگذاري 6ماده 

وظيفه تعيين خط مشي فعاليت های علمي،  بوده که موسسه  علمي و سياستگذاریشورای سياست گذاری باالترین مرجع 

 و متشكل از افراد زیر مي باشد:تحقيقاتي، ترویجي موسسه را به عهده داشته 

 معاون پژوهشي دانشگاه )رئيس شورا(؛  1-6

پردیس  ،  و منابع طبيعي کشاورزی  پردیس   فني، دانشكده های پردیساالختيار تن از روسا یا نمایندگان تام چهار 2-6

 ؛محيط زیسته دانشكد ابوریحان،

های موسسه به پيشنهاد رئيس موسسه و تایيد معاون  سه تن از اعضای هيات علمي دانشگاه مرتبط با حوزه فعاليت 3-6

 پژوهشي دانشگاه؛ 

یک نفر خبره مرتبط با موضوع پژوهش های کاربردی موسسه )خارج از دانشگاه( با پيشنهاد رئيس موسسه و تایيد   4-6

 معاون پژوهشي دانشگاه؛ 

 وسسه )دبير شورا(.رئيس م 5-6

سال صادر مي   3و حكم معاون پژوهشي دانشگاه برای مدت  تبصره: احكام اعضای حقيقي شورا به پيشنهاد رئيس موسسه

 .شود

 . وظايف و اختیارات شوراي سیاستگذاري 7ماده 

 وظایف و اختيارات شورا در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه به شرح زیر مي باشد:

 تصویب طرح تشكيالتي، نمودار سازماني موسسه؛ -7-1

 تعيين و تصویب برنامه ها، راهبردها و خط مشي های اساسي موسسه؛ -7-2

 ایجاد گروه های پژوهشي جدید یا انحالل گروه های پژوهشي موجود؛ -7-3

 تصویب بودجه های جاری و سرمایه ای و صورت حساب های مالي؛ -7-4



 سنامه جهت طرح و تصویب در هيات امنای دانشگاه؛ پيشنهاد تغييرات اسا-7-5

 اتخاذ تصميم در مورد نحوه تامين و جذب منابع مالي مورد نياز؛ -7-6

 تصویب شيوه نامه های اجرایي امور مالي و اداری در چارچوب مقررات و آیين نامه های دانشگاه؛ -7-7

 ارجاعي از طرف رئيس شورا.اتخاذ تصميم درباره سایر موضوعات مرتبط با اهداف موسسه -7-8

 . رئیس موسسه 8ماده 

رئيس موسسه، باالترین مقام اجرایي موسسه مي باشد که به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه پس از مشورت با اعضای حقوقي  

تمدید مسئوليت برای دوره های متوالي    سال منصوب مي شود.  3برای مدت  شورای سياستگذاری و با حكم رئيس دانشگاه  

 المانع مي باشد.  ب

 . وظايف رئیس موسسه 9ماده 

 اجرای مصوبات شورای سياستگذاری؛  1-9

 اداره موسسه در چارچوب ساختار، برنامه ها، راهبردها و خط مشي های مصوب شورای سياستگذاری؛  2-9

 انتخاب معاونين، مدیران و دیگر مسئوالن اجرایي موسسه و صدور احكام مربوط طبق مقررات؛  3-9

 بودجه و تراز ساليانه و ارائه آن از طریق شورای علمي برای بررسي و تصویب در شورای سياستگذاری؛ تنظيم  4-9

 ؛ برقراری ارتباط با موسسات علمي و سازمان های اجرایي برای ارائه خدمات و جذب طرح ها و پروژه های پژوهشي -5-9

 ؛انبرقراری ارتباطات بين المللي در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهر 6-9

انعقاد قرارداد پژوهشي کاربردی برای پيشبرد اهداف موسسه در چارچوب سياست ها و مقررات مربوط مصوب شورای   7-9

 .سياستگذاری

 .  شوراي علمی  10ماده 

نفر عضو هيأت علمي به انتخاب شورای  شورای علمي موسسه متشكل از رئيس، معاونان، مدیران گروه های پژوهشي، و دو 

 وظایف و اختيارات زیر مي باشد:سياستگذاری با 

 تدوین برنامه های علمي و پژوهشي؛    1-10

 بررسي طرح های پژوهشي کالن برای ارایه به دستگاههای اجرایي؛   2-10

 تهيه دستورالعمل ها و برنامه های پژوهشي و پيشنهاد آن به شورای سياستگذاری؛    3-10

 بررسي نيازهای تجهيزاتي، علمي و پژوهشي موسسه و ارایه راهكارهای الزم برای تامين آنها؛   -4-10



 برنامه ریزی برای برگزاری سمينارها، کارگاههای آموزشي و پژوهشي؛   5-10

 انتشار.  بررسي آثار علمي و پژوهشي برای   6-10

 احكام اعضای حقيقي شورای علمي با حكم رئيس شورای سياستگذاری برای مدت سه سال صادر مي شود.تبصره: 

 . مقررات مالی و اداري 11ماده 

 ؛ منابع مالي موسسه از محل قراردادها و دیگر فعاليت های پژوهشي و کمک های دریافتي تامين مي شود -1-11

 ؛ کارگيری کارکنان موسسه مطابق مقررات و آیين نامه های دانشگاه مي باشدامورمالي، اداری و به   2-11

 ؛ اعضای هيات علمي دانشگاه مي توانند به عنوان عضو وابسته با موسسه همكاری نمایند 3-11

موسسه از نظر مالي به صورت خودگردان اداره و کليه هزینه های آن اعم از نيروی انساني و فضای فيزیكي از محل   -4-11

 درآمدهای حاصله تامين مي شود.

 . انحالل  12ماده 

تصویب هيأت امنای دانشگاه امكان پذیر است. در صورت انحالل دارایي های مرکز پس از  انحالل موسسه با پيشنهاد دانشگاه و 

 تسویه دیون به دانشگاه منتقل خواهد شد.  

 به تصویب هيأت امنای دانشگاه تهران رسيد.  24/11/1396 در تاریخ وتنظيم تبصره  2و ماده   13این اساسنامه در . 13ماده 

 


