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 آب و خاک  یط یمح  ستیز قاتیاساسنامه مؤسسه تحق

 . مقدمه  1ماده 

با هدف   شودیاساسنامه به اختصار مؤسسه خوانده م ن یآب و خاک دانشگاه تهران که در ا یط یمح ست یز  قاتیمؤسسه تحق

  نی. اشودیم  سی منابع آب و خاک کشور تأس ی ستیز ط یکشور در حوزه مسائل مح یو پژوهش ی علم ی ازهایکمک به رفع ن

اساسنامه و مقررات   ن ی( است و مطابق مفاد ایو فناور  قات ی تحق  ، بر اساس ضوابط وزارت علوم) ۲نوع  ای مؤسسه تقاضا محور 

 .کندیم  تیفعال   شود یدانشگاه تهران که به اختصار دانشگاه خوانده م یپژوهش

 و محل استقرار   یحقوق گاه ی. جا2ماده 

 باشد. مؤسسه وابسته به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران می

 ت یمامور . 3ماده 

های کالن کشور و  رسانی به جامعه و کمک به حل مسائل زیست محیطی آب و خاک کشور در ارتباط با سیاستخدمات -1-3

 های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در مورد منابع آب، محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعیاسناد باالدستی مانند سیاست

ی و همچنین دانشجویان برای رفع نیازهای کشور و حل مشکالت  زمینه سازی مشارکت بیشتر و مؤثرتر اعضای هیأت علم   - ۲-3

 زیست محیطی آب و خاک در اراضی کشاورزی 

الزم و منابع موجود برای ارائه خدمات پژوهشی و مطالعاتی در موضوعات زیست محیطی  های  استفاده بهینه از تخصص  -3-3

 آب و خاک در اراضی کشاورزی 

 کنترل آلودگی و پاالیش آب و خاک آلودههای پیشرفته و بومی سازی روشهای  توسعه فناوریگسترش مرزهای دانش،    -4-3

 اهداف. 4ماده 

 مهمترین اهداف تأسیس مؤسسه عبارت است از 



پژوهشی کاربردی، بنیادی و توسعه ای در زمینه محیط زیست آب و خاک و بررسی پیامدهای زیست  های  اجرای طرح  - 1-4

 اقتصادی و اجتماعی آلودگی منابع آب و خاک در اثر فعالیتهای کشاورزی محیطی، 

 تحقیقاتی و مطالعاتی مورد نظرهای انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در ارتباط با برنامه -۲-4

ررات و  ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات، جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور در چارچوب مق   -3-4

 ضوابط دانشگاه تهران

های  و تالش در جهت تجاری سازی دستاوردها و یافتهها  برنامه ریزی در جهت ثبت مالکیت معنوی، اختراعات و نوآوری   -4-4

 علمی 

یافته  - ۵-4 انتشار  و  تدوین  برگزاری همایشهای  تهیه،  و  فنی  و  بروشورهای علمی  و  نشریات  قالب کتاب،  در  و  ها  پژوهشی 

 تخصصی کوتاه مدت ای هدوره

 . ارکان  ۵ماده 

 .باشدمی  ارکان موسسه شامل شورای سیاست گذاری، رئیس و شورای علمی

   یگذار استیس  ی. شورا6ماده 

های علمی،  شورای سیاست گذاری باالترین مرجع علمی و سیاست گذاری مؤسسه بوده که وخلیفه تعیین خط مشی فعالیت

 باشد  عهده داشته و متشکل از افراد زیر میتحقیقاتی، ترویجی مؤسسه را به 

 رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی )به عنوان رئیس شورا(   -1-۶

 ( رئیس دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی )به عنوان نایب رئیس شورا  -۲-۶

 نماینده پردیس ابوریحان یارئیس   -3-۶

 رئیس دانشکده منابع طبیعی   -4-۶

 هیات علمی صاحب نظر به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تأیید رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی چهار نفر عضو  -  ۵-۶

 رئیس دانشکده محیط زیست پردیس دانشکدهای فنی  - ۶-۶

 رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم   -7-۶

 رئیس مؤسسه )به عنوان دبیر شورا(   -۶-8

 .شودمی سال صادر  3دانشگاه برای مدت  احکام اعضای شورای سیاست گذاری توسط معاون پژوهشی: 1تبصره 

 شورا  ارات یو اخت فی. وظا۷ماده 

 پیشنهاد طرح تشکیالتی مؤسسه به معاونت پژوهشی جهت ارائه به هیات امناء   -7-1

 مؤسسههای راهبردها و خط مشیهای تعیین و تصویب برنامه -۲-7

 پژوهشی موجود های انحالل بخش یا پژوهشی جدید های  ایجاد بخش -3-7

 مالی های تصویب بودجه موسسه و صورت حساب -7-4

 تایید تغییرات پیشنهادی در اساسنامه موسسه به منظور ارائه به هیات امناء دانشگاه  -۵-7



 اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تأمین و جذب منابع مالی مورد نیاز  -۶-7

 . باشدمی ضوابط و مقررات دانشگاهکلیه وظایف و اختیارات شورا در چارچوب :  2تبصره 

   سی. رئ8ماده 

دانشگاه  س یو با حکم رئ ی عیو منابع طب یکشاورز  سی پرد سیرئ  شنهادیکه به پ  باشدیمؤسسه م یی مقام اجرا نیباالتر س،یرئ

 .باشدیبالمانع م  یدو دوره متوال  یبرا ت یمسئول نیا د ی. تمدشودیسال منصوب م  3مدت  یبرا

 سیرئ فی. وظا9ماده 

 گذاری   اجرای مصوبات شورای سیاست -9-1

 مصوب شورای سیاست گذاری های ، راهبردها و خط مشیبرنامه هااداره مؤسسه در چارچوب ساختار،  -۲-9

 انتخاب معاونان، مدیران و دیگر مسئوالن اجرایی مؤسسه و صدور احکام مربوطه طبق مقررات دانشگاه تهران  -3-9

 تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن از طریق شورای علمی برای بررسی و تصویب در شورای سیاست گذاری  -9-4

 پژوهشی های و پروژهها اجرایی برای ارائه خدمات و جلب طرحهای برقراری ارتباط با موسسات علمی و سازمان -۵-9

 ررات دانشگاهها برقراری ارتباطات بین المللی در چارچوب مصوبات و مق  -9-۶

 موسسه  های انعقاد قرارداد بیرونی در چارچوب مقررات در موضوع ماموریت -  7-9

   یعلم ی. شورا10ماده 

پژوهشی و دو نفر عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و های  شورای علمی مؤسسه متشکل از رئیس، معاونین و مدیران بخش

 باشد می وظایف و اختیارات زیرمنابع طبیعی به انتخاب شورای سیاست گذاری با 

 علمی و پژوهشی های تدوین برنامه -1۰-1

 پژوهشی برای ارائه به دستگاههای اجرایی های بررسی و تدوین طرح -1۰-۲

 های پژوهشی برای ارائه به شورای سیاست گذاری  پیشنهاد برنامه -1۰-3

 ی الزم برای تأمین آنها بررسی نیازهای تجهیزاتی، علمی و پژوهشی و ارائه راهکارها -1۰-4

 های آموزشی و پژوهشی  برنامه ریزی برگزاری سمینارها، کارگاه  -1۰-۵

 بررسی آثار علمی و پژوهشی برای انتشار  -۶-1۰

 شود  می سال صادر 3احکام اعضای حقیقی شورای علمی توسط رئیس شورای سیاست گذاری برای مدت   :3تبصره

 ی و ادار ی. مقررات مال11ماده 

 شود می های دریافتی تامین منابع مالی موسسه از محل قراردادهای پژوهشی و کمک  -1-11

 باشد می های دانشگاه تهرانه مقررات و آیین نامامور مالی، اداری و به کارگیری کارکنان موسسه مطابق با  -۲-11

 توانند به عنوان عضو وابسته با مؤسسه همکاری نمایندهمی اعضای هیات علمی دانشگاه -3-11



آن اعم از نیروی انسانی فضای فیزیکی از محل های  شود و کلیه هزینهمی  مؤسسه از نظر مالی به صورت خودگردان اداره  -4-11

 شودمی درآمدهای حاصله تامین 

 . انحالل  12ماده 

این   د.شومی  مؤسسه با پیشنهاد شورای سیاست گذاری، تأیید معاون پژوهشی دانشگاه و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه منحل

تصویب به    ۲۲/۰9/1399  تبصره تنظیم و پس از تصویب در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ  3ماده و    1۲اساسنامه در  

 . هیات رئیسه دانشگاه رسید


