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 ( UTARCدانشگاه تهران ) -مرکز پژوهشی آسیااساسنامه 

 

 مقدمه   1ماده 

علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، علوم و فناوری های  این مرکز با هدف کلی توسعه پژوهش و فناوری در زمینه

  ( که به اختصار بنیاد KFASبنیاد مطالعات پیشرفته کره جنوبی )در سطح پیشرفته فی مابین  اطالعات و علوم پایه  

گردد. شود، تأسیس مینامیده می  دانشگاه تهران که به اختصار دانشگاه ها و امکانات  گیری از تواناییشود و بهرهنامیده می

شود از واحدهای  خوانده می  که در این اساسنامه به اختصار مرکز (UTARC)دانشگاه تهران-ایآس  یمرکز پژوهش 

)نوع سوم( دانشگاه می با پشتیبانیباشد  پژوهشی تقاضامحور  و های علمی و معنوی دانشگاه و پشتیبانیو  های مادی، علمی 

 نماید. دانشگاه متناسب با پشتیبانی های مادی بنیاد، از مرکز پشتیبانی می کند.تجربی بنیاد در دانشگاه فعالیت می

 . اهداف2ماده 

 های مرتبط؛ ها در حوزهتوسعه فناوری و نوآوری 1-2

 المللی به منظور توسعه و ترویج فناوری های نوین؛امالت بینکمک به توسعه روابط و تع  2-2

 های مختلف علمی؛ پژوهی در حوزهآینده 3-2

 همکاری با پارک علم و فناوری شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردهای علمی دانشگاه؛  4-2

 تبادل تجارت موفق در حوزه های مورد عالقه طرفین؛  5-2

جنوبی و سایر مراکز تحقیقات آسیایی  های کرهتوسعه و تقویت ارتباط علمی و فرهنگی دانشگاه تهران با دانشگاه 6-2

(ARCs). 



 ها. وظایف و مأموریت 3ماده 

 ؛ ها و مراکز معتبرهای کاربردی با بهره گیری از امکانات بنیاد و دانشگاه و سایر سازمانمدیریت و انجام پژوهش 1-3

 ؛مشارکت در امر توسعه علم و فناوری و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش فاصله فناوریکمک و  2-3

های  های مرتبط با فعالیتالمللی در زمینهایجاد ارتباطات پایدار با موسسات دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی داخلی و بین 3-3

 ؛مرکز

 ؛ ( در ایرانISEFفعال نمودن برنامه تبادل اساتید ) 4-3

 ؛ المللیهای مورد نیاز در سطوح ملی و بینها، سمینارها و همایشنسبرگزاری کنفرا 5-3

 ؛ های آموزشی تخصصی کوتاه مدتبرگزاری دوره 6-3

 ؛ ای تخصصی مرتبطارائه خدمات مشاوره 7-3

ها و دستاوردهای پژوهشی  های تحقیقاتی برجسته و نوین در مرزهای دانش و انتشار یافتهها و پروژهحمایت از طرح 8-3

 . فعالیت مرکز در حوزه های 

 . ارکان 4ماده 

 . باشدت امنا، رئیس مرکز و شورای علمی و فنی میا ارکان مرکز شامل هی

 . هیات امناء5ماده 

 ؛ رئیس دانشگاه )رئیس هیات امناء(  1-5

 ؛ رئیس بنیاد مطالعات پیشرفته کره جنوبی )نایب رئیس( 2-5

 ؛ معاون پژوهشی دانشگاه  3-5

   ؛معاون بین الملل دانشگاه 4-5

 .رئیس مرکز )دبیر هیات امناء(  5-5

 . وظایف و اختیارات هیأت امناء 6ماده 

 امنای مرکز در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه عبارت است از:  أتیهوظایف و اختیارات 

 ؛نمودار سازمانی مرکز و تصویب طرح تشکیالتی 1-6



 ؛ ها، راهبردها و خط مشی اساسی مرکزتعیین و تصویب برنامه 2-6

 ؛های پژوهشی موجودهای پژوهشی جدید یا انحالل گروهگروهایجاد   3-6

 ؛ های مالیحسابای و صورتهای جاری و سرمایهتصویب بودجه  4-6

 ؛ پیشنهاد تغییرات اساسنامه جهت طرح و تصویب در هیأت امنای دانشگاه 5-6

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

 یی امور مالی و اداری در چارچوب مقررات و آیین نامه های دانشگاه؛اجرا تصویب شیوه نامه های 7-6

 تعیین بازرس و حسابرس مرکز؛  8-6

 .اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعات ارجاعی از کمیسیون دائمی 9-6

 . کمیسیون دائمی 7ماده 

شوند و وظایف آن عبارت است امناء مشخص می  أت یهامناء در اولین جلسه    أت یهاعضای کمیسیون دائمی با پیشنهاد اعضای  

 امناء.  أت یهاز تهیه دستور جلسات 

 این کمیسیون حداقل هر سه ماه یکبار جلسه خواهد داشت.تبصره . 

 . رئیس مرکز 8ماده 

شود سال منصوب می 3امناء و با حکم رئیس دانشگاه برای مدت  أت یهرئیس مرکز از بین اعضای هیات علمی دانشگاه با تایید 

 و انتخاب وی برای دوره های بعدی بالمانع است.  

 . وظایف رئیس مرکز9ماده 

 ؛ اجرای مصوبات هیئت امناء 1-9

 ؛ امناء أت یههای مصوب ها، راهبردها و خط مشیاداره مرکز در چارچوب ساختار، برنامه 2-9

 ؛ صدور احکام مربوطه طبق مقرراتها و دیگر مسئوالن اجرایی مرکز و  انتخاب معاونین، مدیران واحدها و کارگروه 3-9

 ؛ امناء أتی هتنظیم بودجه و صورتحساب های مالی سالیانه و ارائه آن به  4-9

و جذب طرح 5-9 ارائه خدمات  برای  المللی  بین  و  داخلی  و صنایع  علمی  با موسسات  ارتباط  پروژهبرقراری  و  های  ها 

 ؛ پژوهشی



 ؛ و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوریبرقراری ارتباطات بین المللی در چارچوب مصوبات دانشگاه  6-9

 .امناء أتیهها و مقررات مصوب انعقاد قراردادهای پژوهشی برای پیشبرد اهداف مرکز در چارچوب سیاست 7-9

 . شورای علمی و فنی 10ماده 

وهشی، بررسی و های پژها و پروژهها، تصویب موضوعات و عناوین طرحشورای علمی و فنی مرکز با هدف بررسی، تعیین اولویت

 المللی و بررسی و تایید صالحیت علمی پژوهشگران و با ترکیب زیر می باشد: های داخلی و بینتایید همکاری

 ؛عنوان رئیس شورارئیس مرکز به 1-10

 ؛ معاون پژوهشی مرکز 2-10

 ؛ یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران با انتخاب و حکم معاون پژوهشی دانشگاه تهران 3-10

 ؛های پژوهشی مرکزمدیران گروه 4-10

 ؛ یک نفر خبره با معرفی بنیاد )حسب مورد( 5-10

یک نفر نماینده از کمیسیون های تخصصی مشورتی دانشگاه تهران با پیشنهاد رئیس کمیسیون تخصصی ذیربط و   6-10

 حکم معاون پژوهشی دانشگاه حسب مورد. 

 های پژوهشی. گروه 11ماده 

 باشد:میهای پژوهشی زیر مرکز دارای گروه

 ؛ گروه علوم طبیعی  -1

 ؛ گروه علوم پایه -2

 ؛ گروه علوم انسانی و اجتماعی  -3

 . گروه علوم و فناوری اطالعات -4

 شود.امناء ایجاد می أتیههای پژوهشی جدید به پیشنهاد شورای علمی و فنی و با تصویب در صورت نیاز گروه. 1تبصره 

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

 شوند. شورای علمی و فنی تعیین می



 ها. امور اداری مالی و مالکیت 12ماده 

امنای مرکز در چارچوب ضوابط و مقررات هیات    أتی ههای مصوب  نامهامور اداری مالی مرکز مطابق مقررات و آیین 1-12

 باشد. امنای دانشگاه می

 گیرد. طور مساوی به طرفین تعلق میهای پژوهشی در مرکز بهها و طرحهای فکری کسب شده از اجرای پروژهدارایی 2-12

مبر هر سال میالدی  رئیس مرکز موظف است عالوه بر تنظیم تراز مالی سالیانه، گزارش مالی از اول ژانویه تا آخر دسا 3-12

 را در قالب تعیین شده بنیاد، تهیه و به بنیاد ارسال نماید. 

منظور تخصیص بودجه سالیانه باید طبق قالب تعیین شده توسط بنیاد و با امضا و تایید رئیس مرکز  برنامه کاری به 4-12

 تا دسامبر هر سال به دانشگاه و بنیاد ارسال گردد. 

شگاه و بنیاد بطور مساوی به منظور نیل به اهداف علمی و پژوهشی مرکز، تأمین  بودجه سالیانه مرکز از طرف دان 5-12

 شود.  می

 . انحالل 13ماده 

های مرکز پس از در صورت انحالل، اموال و دارایی  انحالل مرکز با پیشنهاد و تصویب هیات امنای دانشگاه امکان پذیر است.

 تسویه دیون به دانشگاه منتقل خواهد شد.

 به تصویب هیات امنای دانشگاه تهران رسید.   24/11/1396تبصره در تاریخ  3این اساسنامه در چهارده ماده و  .14ماده 

 


