
 مرجع تصویب            تاریخ تصویب  موضوع 

 موسسه    اساسنامه

 الکترو شیمی  

 هیات امناء دانشگاه  97/ 5/ 30

 

 

 معاونت پژوهشی 

  

 

 

 

مؤسسه الکتروشیمی اساسنامه   

. مقدمه  1ماده   

های صنایع مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی، انواع انرژی و سایر صنایع  این مؤسسه با هدف توسعه پژوهش و فناوری در زمینه

ها و امکانات دانشگاه نامیده می شود و بهره گیری از توانایی  وزارتمرتبط با الکتروشیمی با مشارکت وزارت نفت که به اختصار  

 مؤسسه امیده می شود تأسیس می گردد. این مؤسسه پژوهشی که در این اساسنامه به اختصار  ن  دانشگاهتهران که به اختصار  

های  خوانده می شود از مؤسسات پژوهشی تقاضا محور )نوع سوم( دانشگاه تهران )ذیل پردیس علوم( می باشد و با پشتیبانی

تخصصی   و  پژوهشی  پشتیبانی  دانشگاهعلمی،  تخصصی  و  و  مادی  د  وزارتهای  فعالیت در  تهران   انشگاه 

 می نماید. 

. اهداف2ماده   

تعمیق و توسعه پژوهش های کاربردی و انجام تحقیقات و مطالعات در صنایع مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی، انواع  2-1

 ؛ انرژی و سایر صنایع مرتبط با استفاده از دانش الکتروشیمی 

 ؛ الکتروشیمی در زمینه های مختلف صنایع مرتبطگسترش مرزهای دانش و توسعه و فناوری پیشرفته  2-2

 ؛ ارتقاء و تحکیم موقعیت علمی و فناوری کشور در مسایل مرتبط با الکتروشیمی 2-3

 شناسایی خال های موجود و نیازهای راهبردی توسعه و پیشرفت در علم الکتروشیمی در سطح کشور. 2-4

. وظایف و ماموریت 3ماده   

 ؛ ای در زمینه الکتروشیمیهای کاربردی و توسعهپژوهشمدیریت و انجام  3-1

 ؛ ایجاد ارتباطات علمی مستمر با موسسات دانشگاهی و مؤسسات بین المللی در حوزه های مورد نیاز وزارت 3-2



 ؛ های مؤسسههمکاری با سایر مراکز پژوهشی وآموزشی فعال کشور در زمینه های مرتبط با فعالیت 3-3

 ؛ ای و بین المللی های آموزشی پیشرفته تخصصی در سطوح ملی، منطقهها و  دورهها، همایشبرگزاری کنفرانس 3-4

 .ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی مرتبط 3-5

. ارکان  4ماده   

 ارکان موسسه شامل هیأت امناء، رئیس و شورای علمی است.  

. هیأت امناء5ماده   

 ترکیب هیات امنای موسسه به شرح زیر می باشد: 

 ؛ ناوری وزارت نفت )رئیس هیات امناء(معاون پژوهش و ف  5-1

 ؛ رئیس پردیس علوم 5-2

 ؛ IBBبیوشیمی -رئیس مرکز تحقیقات بیوفیزیک  5-3

 ؛ دو تن از افراد صاحب نظر به پیشنهاد وزیر نفت و حکم رئیس دانشگاه  5-4

مرتبه حداقل دانشیاری به  در زمینه الکتروشیمی از بین اعضای هیأت علمی پردیس علوم با دو تن از افراد صاحب نظر   5-5

 ؛ پیشنهاد رئیس پردیس علوم و حکم رئیس دانشگاه

 .رئیس موسسه )دبیر شورا(  5-6

. وظایف و اختیارات هیأت امناء 6ماده   

 وظایف و اختیارات هیات امناء مؤسسه عبارت است از: 

 ؛ تصویب سازمان تفصیلی و نمودار سازمانی موسسه 6-1

 ؛ا و خط مشی های اساسی موسسهها، راهبردهتعیین و تصویب برنامه 6-2

 ؛ایجاد گروه های پژوهشی جدید یا انحالل گروه های پژوهشی موجود 6-3

 ؛ های مالیتصویب بودجه های جاری و سرمایه ای و صورت حساب 6-4

 ؛ پیشنهاد اصالحات در اساسنامه جهت تصویب در هیأت امنای دانشگاه 6-5



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

 . های اداری و مالی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاهتصویب دستورالعمل 6-7

 کلیه وظایف و اختیارات هیات امناء در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه می باشد.  :1تبصره

. رئیس مؤسسه7ماده   

رئیس پردیس علوم و با موافقت مشترک رئیس موسسه از بین اعضای هیات علمی دانشگاه در حوزه الکتروشیمی به پیشنهاد  

سال منصوب می شود و انتصاب مجدد وی برای دوره   3رئیس هیات امناء و رئیس دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه برای مدت  

 . های بعد بالمانع است

. وظایف رئیس مرکز به شرح زیر می باشد:8ماده   

 ؛ اجرای مصوبات هیأت امناء-8-1

 ؛ وب ساختار، برنامه ها، راهبردها و خط مشی های مصوب هیات امناءاداره مؤسسه در چارچ-8-2

 ؛ انتخاب معاونین، مدیران واحدها و دیگر مسئوالن اجرایی مؤسسه و صدور احکام مربوطه طبق مقررات -8-3

 ؛ تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن از طریق کمیسیون دائمی برای بررسی و تصویب هیأت امناء-8-4

 ؛ برقراری ارتباط با  موسسات علمی و سازمانهای اجرایی برای ارائه خدمات و جذب طرح ها و پروژه های پژوهشی-8-5

 ؛ برقراری ارتباطات بین المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران و اساسنامه حاضر-8-6

 . مقررات مربوط انعقاد قرارداد برای پیشبرد اهداف مؤسسه در چارچوب سیاست ها و-8-7

. شوراي علمی 9ماده   

های پژوهشی، بررسی و  ها و پروژهشورای علمی موسسه با هدف بررسی، تعیین اولویتها، تصویب موضوعات و عناوین طرح

 تأیید همکاریهای داخلی و بین المللی و بررسی و تایید صالحیت علمی پژوهشگران با ترکیب زیر شکل می گیرد: 

 ؛ن رئیس شورارئیس مؤسسه به عنوا 9-1

 ؛دو نفر از مدیران ارشد با تخصص مرتبط با معرفی وزارت   -9-2

ساله منصوب   3معاون پژوهشی موسسه ) این معاونت با پیشنهاد رئیس موسسه و حکم رئیس پردیس برای یک دوره  -9-3

 ؛ می شود. معاونت هر فرد برای حداکثر دو دوره متوالی بالمانع است(



 ؛ معرفی وزارتیک نفر خبره به  -9-4

 ؛ یک نفر از اعضاء هیأت علمی به پیشنهاد رئیس موسسه، موافقت رئیس پردیس علوم و حکم معاون پژوهشی دانشگاه -9-5

 . مدیران گروه های پژوهشی موسسه -9-6

  مدیران گروه ها از  اعضای هیأت علمی پردیس علوم و مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک توسط رئیس موسسه تبصره :

 انتخاب می شوند. 

. گروه هاي پژوهشی 10ماده   

 های پژوهشی زیر می باشد: موسسه دارای گروه

 ؛ گروه الکتروشیمی تجزیه ای  -1

 ؛گروه انرژی -2

 ؛ گروه خوردگی -3

 . گروه بیوالکتروشیمی -4

 در صورت نیاز گروه های پژوهشی جدید به پیشنهاد کمیسیون دائمی و تصویب هیات امنا ایجاد می شود.  :1تبصره 

ظرف سه ماه پس از تصویب اساسنامه، شرح وظایف و ترکیب اعضای گروه های پژوهشی به پیشنهاد رئیس    :  2تبصره 

 موسسه و تصویب شورای علمی تعیین می شوند.

هاو مالکیت  . امور اداري مالی11ماده   

امور اداری ، مالی و بکارگیری کارکنان مؤسسه ، مطابق مقررات و آئین نامه های دانشگاه که مصوب هیات امنای   -11-1

 دانشگاه تهران است، خواهد بود. 

 های دریافتی تامین می شود.  منابع مالی موسسه از محل قراردادهای پژوهشی، پشتیبانی وزارت و کمک  -11-2

های پژوهشی مورد حمایت وزارت به طور مساوی به طرفین  دارایی های فکری کسب شده از اجرای پروژه ها و طرح-11-3

 تعلق می گیرد.  

 اعضای هیئت علمی دانشگاه می توانند به عنوان عضو وابسته با موسسه همکاری نمایند.  -11-4



کلیه هزینه های آن اعم از نیروی انسانی و فضای فیزیکی از   شود و  موسسه از نظر مالی بصورت خودگردان اداره می   -11-5

 شود.  محل درآمدهای حاصله تامین می

. انحالل 12ماده   

 امنای موسسه، تایید معاون پژوهشی دانشگاه و تصویب هیئت امنای دانشگاه منحل می شود.   موسسه با پیشنهاد هیات  12-1

 های آن پس از تسویه دیون به دانشگاه منتقل می شود.   اییدر صورت انحالل مؤسسه، همه اموال و دار 12-2

 به تصویب هیات امنای دانشگاه رسید.   30/5/97تبصره در جلسه مورخ  4ماده و  13این اساسنامه در  .13ماده 

 


