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 معاونت پژوهشی 

  

 

 

 

 ییو دارو  یشاهدانه صنعت قاتیاساسنامه مؤسسه تحق

 . مقدمه1ماده 

توسعه    شود با هدف کلی  خوانده می  "مؤسسه"که در این اساسنامه به اختصار    مؤسسه تحقیقات شاهدانه صنعتی و دارویی

  بهداشتی،  ۔پژوهش و فناوری در زمینه تحقیق، توسعه و فناوری تولید فراورده های صنعتی، دارویی، غذایی، نوشیدنی، آرایشی 

 مجری  مابینفی  مشابه  راهبردی  روییدا  گیاهان  و  همپ/شاهدانه  صنعتی  -  دارویی   گیاه  از  روغن  و  رنگ  کاغذ،  و  چوب  فیبر،

  "وزارت"که به اختصار  انی وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه جامع امام حسین )ع(باغب معاونت  دارویی  گیاهان طرح

نامیده می شود    "دانشگاه" شود و بهره گیری از توانایی ها و امکانات دانشگاه تهران که به اختصار  نامیده می   "دانشگاه جامع "و  

نوع سوم( دانشگاه تهران است و با حمایت های )تأسیس می گردد. این مؤسسه پژوهشی از موسسات پژوهشی تقاضا محور  

 کند. می فعالیت علمی، مادی و تجربی وزارت و دانشگاه جامع در دانشگاه تهران 

   اهداف. 2ماده 

  ،یدن ینوش  ، ییغذا  ،یی دارو عیبذر، صنا  د یمرتبط با صنعت گلخانه، تول   ی ها  یو نوآور  ی و توسعه علوم و فناور  یپژوه ندهی آ -۱-۲

  ییدارو  اهانیشاهدانه/همپ و گ  ی صنعت   ییدارو  اهی مشتق از گ  ی سلولز و کاغذ رنگ ها و روغن ها  بر،یف   ،یبهداشت   -  یشیآرا

 مشابه یراهبرد

  یو صنعت   ی دنیو نوش  ییغذا  ،ییمحصوالت دارو  دی مرتبط با ورود به حوزه تول  عی صنا  ی ریو رقابت پذ  ی بهره ور  ش یافزا  -۲-۲

 ارزش  رهیبه زنج  دیجد

تجارتعریف  -3-۲ و  اجرا  ن  ی پروژه ها  یساز  ی ،  -ی شی آرا  ،ی دنینوش  ،ییغذا  ،ییدارو   ع یصنا  ، یصنعت   یها   نهیدر زم  از یمورد 

  ی صنعت  - ییدارو  اهان ی گ  ر یشاهدانه/همپ و سا  ی صنعت   یی دارو  اهی مشتق از گ  ی و کاغذ، رنگ ها و روغن ها  سلولز  بر، یف  ی هداشتب

 مشابه یراهبرد



  -5-۲مرتبط    شرفتهیو پ  نینو  یها   یفناور   جیو ترو  نیبا مراکز تأم  یالملل  نیو ب  یکمک به توسعه روابط و تعامالت خارج   -۴-۲

 ت ی تقو -۲-۶مرتبط فوق الذکر؛  عی در صنا  یبهره ور یتوسعه و ارتقا یبرا ازی متخصص مورد ن یانسان  یروین نیمشارکت در تام

 . یو راهبرد یاقتصاد ،یعلم   یها دگاه یاز د ا یدنکشور در منطقه و   گاهیو ارتقاء جا

 ت ی و مامور فیوظا. 3ماده 

ای مورد نیاز کشور به منظور ارتقاء دانش فنی و توسعه فناوری    بنیادی، کاربردی و توسعهمدیریت و انجام پژوهش های  -۱-3

 های مرتبط با بهره گیری از امکانات طرفین در سطح ملی و بین المللی 

 ها و مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی در حوزه های مورد نیاز   ایجاد ارتباطات علمی مستمر با موسسات و دانشگاه -۲-3

 های مؤسسه  همکاری با سایر مراکز پژوهشی، آموزشی و صنعتی فعال کشور در زمینه های مرتبط با فعالیت -3-3

توسعه علمی، فناوری، زیرساختی و تولیدی صنایع و فناوری های مرتبط در سطح ملی و بین المللی و ارایه راهکارهای   -۴-3

 علمی برای کاهش فاصله فناوری

 

نس ها، سمینارها و همایش های مورد نیاز در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و دوره های آموزشی برگزاری کنفرا -  ۴-3

 پیشرفته تخصصی کوتاه مدت 

 ای تخصصی مرتبط  ارائه خدمات مشاوره -5-3

 انتشار نشریات و مجالت تخصصی علمی پژوهشی و ترویجی  -۶-3

جهت تقویت جایگاه و معرفی و توسعه برنامه ها و فناوری های   (Database) اطالعائی استقرار و راه اندازی پایگاه  -۷-3

 و گیاهان دارویی راهبردی مشابه همپ/بنیادی و کاربردی نوین و پیشرفته در حوزه گیاه دارویی صنعتی شاهدانه

 . ارکان 4ماده 

 است. ی علم  ی موسسه و شورا سیامناء، رئ اتی ارکان موسسه شامل ه

 امناء أتیه. 5 ماده 

 :مؤسسه عبارتند از ی امنا اتیه یاعضا

 امناء(  اتیه س ی)رئ ن یدانشگاه جامع امام حس س یرئ -5-۱

  ( سی رئ بیدانشگاه تهران )نا  یمعاون پژوهش-۲-5

 ی وزارت جهاد کشاورز ییدارو اهان یطرح گ  یو مجر یمشاور معاونت باغبان -3-5

 ( ری)دب ی رئیس مؤسسه پژوهش-۴-5

 دانشگاه  س یرئیس مؤسسه و حکم رئ  شنهادی خبره به پدو تقر  -5-5



 دانشگاه سی )ع( و حکم رئ نی دانشگاه جامع امام حس سینفر خبره به انتخاب رئ کی  -5-۶

 امناء  اتیه ارات یو اخت فیوظا. 6ماده 

 :و مقررات دانشگاه تهران عبارت است از نیامناء مؤسسه در چارچوب قوان اتیه ارات ی و اخت فیوظا

 مؤسسه  یاساس ی ها یبرنامه ها، راهبردها و خط مش  بیو تصو نییتع -۱-۶

 موجود یپژوهش ی انحالل بخش ها ای  دی جد یپژوهش  ی بخش ها جادیا -۲-۶

 و ترازنامه ساالنه یمال  ی و صورت حساب ها یا ه یو سرما یجار  یبودجه ها بیتصو -۶-3

 ب یدانشگاه جهت تصو یامنا  ات یدر اساسنامه مؤسسه و ارائه آن به ه ی شنهادیپ  رات ییتأیید تغ -۴-۶

 از یمورد ن یو جذب منابع مال  نیدر مورد نحوه تأم م یاتخاذ تصم  -۶-5

 و مقررات دانشگاه  نیدر چارچوب قوان ی و مال ی ادار یدستور العمل ها  بیتصو -۶-۶

 موضوعات مرتبط با مؤسسه   ریدرباره سا م یاتخاذ تصم -۷-۶

 موسسه  رئیس. 7ماده 

امنا و حکم   ات یه س یدانشگاه و رئ ی مشترک معاون پژوهش شنهاد یدانشگاه به پ  یعلم   اتی ه یاعضا نیمؤسسه از ب سیرئ

 بالمانع است. یبعد  یدوره ها یبرا  یسال منصوب و انتصاب مجدد و 3مدت  یدانشگاه برا سیرئ

  موسسه رئیس وظایف. 8ماده 

 اجرای مصوبات هیات امناء   -۱-۸

 برنامه ها، راهبردها و خط مشی های مصوب هیات امناء  ، اداره موسسه در چارچوب ساختار -۲-۸

 اجرایی مؤسسه و صدور احکام مربوطه طبق مقررات انتخاب معاون، مدیران واحدها و دیگر مسئوالن  -۸-3

 تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن جهت بررسی و تصویب هیات امناء   -۴-۸

 رقراری ارتباط با موسسات علمی و سازمان های اجرایی برای ارائه خدمات و جذب طرح ها و پروژه های پژوهشی ب -۸-5

 المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران برقراری ارتباطات بین  -۸-۶

 انعقاد قرارداد برای پیشبرد اهداف مؤسسه در چارچوب سیاست ها و مقررات مصوب هیأت امناء  -۷-۸

 . شورای علمی 9ماده 

و   ی بررس ، یپژوهش ی طرح ها و پروژه ها ن یموضوعات و عناو بیتصو  یها ت یاولو نییتع ،یموسسه با هدف بررس یعلم  یشورا

 :ردیگ  ی شکل م ریز بی پژوهشگران با ترک   یعلم  تیصالح دیی و تا یو بررس یالملل  نی و ب ی داخل ی ها ی همکار دییتأ

 شورا سیمؤسسه به عنوان رئ رئیس  -۱-۹



 )ع(  ن یدانشگاه امام حس ربطیارشد ذ  رانینفر از مد ک ی  -۲-۹

 دانشگاه تهران  ربطیارشد ذ  رانینفر از مد ک ی  -3-۹

   معاون مؤسس -۴-۹

  )ع(  نیدانشگاه امام حس  یمعاون پژوهش  ی نفر خبره با معرف  ک ی  -5-۹

 دانشگاه تهران  یمعاون پژوهش  ی نفر خبره با معرف  ک ی  -۶-۹

 مؤسسه  یپژوهش یبخش ها  رانیمد -۷-۹

 .شوند  یدانشگاه منصوب م  یبا حکم معاون پژوهش یعلم  یشورا ی ق ی حق  یاعضا .1 تبصره

 یپژوهش  یبخش ها . 10ماده 

 : پژوهشی زیر است ی مؤسسه دارای بخش ها

 زیست فناوری  -۱

 فیتوشیمی و شیمی دارویی  -۲

 کشاورزی  -3

 علوم صنایع غذایی  -۴

 صنایع چوب، فیبر، سلولز و کاغذ  -5

 نوفارماکولوژی تا -۶

تشکیل موسسه، ترکیب اعضای بخش های پژوهشی به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تصویب  ظرف سه ماه پس از    .2تبصره  

 . شورای علمی مؤسسه مشخص می شود

 ها  تی و مالک  یو مال  یامور ادار .11ماده 

 .مصوب دانشگاه است ینامه ها نیموسسه مطابق مقررات و آئ یو مال  ی امور ادار -۱-۱۱

  یتعلق م  نیبه طرف یدر موسسه به طور مساو ی پژوهش یپروژه ها و طرح ها یکسب شده از اجرا ی فکر  یها ی دارا -۲-۱۱

 .ردیگ

 .شود  یم  نیتام  یمردم  یدانشگاه جامع و کمک ها  یمال  یبانی پشت ، یپژوهش  یموسسه از محل قراردادها یمنابع مال  -3-۱۱

  ی توانند به عنوان عضو وابسته با موسسه همکار ی م ی قاتی دانشگاه ها و مراکز و موسسات تحق  ی علم ات یه ی اعضا -۴-۱۱

 .ند ینما

از   یک یزیف   یو فضا یانسان یرویآن اعم از ن یها نه یهز هیشود و کل یبه صورت خودگردان اداره م  یمؤسسه از نظر مال - 5-۱۱

 . شود یم  ن یحاصله تأم یمحل درآمدها



 

 . انحالل  12ماده 

 .شود  یدانشگاه منحل م  سهیرئ  اتیه بیامناء و تصو  اتیه  شنهادیمؤسسه با پ -۱-۱۲

 به دانشگاه منتقل خواهد شد.  ونید هیمؤسسه پس از تسو  یها  ییدر صورت انحالل موسسه، اموال و دارا  -۲-۱۲

 . دیدانشگاه رس   سه یرئ اتیه بیبه تصو ۱۴00/ ۱۲/۴ خی تبصره در تار ۲ماده و   ۱3اساسنامه در  ن یا . 13ده ما

 


