
 

 

 معاونت پژوهشی 

  

   

 دانشگاه تهران شیک یالملل نی ب سیپرد  یفناور یکاربرد قاتیمطالعات توسعه و تحق اساسنامه موسسه

اختصار  موسسه مطالعات توسعه و تحقیقات کاربردی فناوری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران که در این اساسنامه به  

»موسسه« نامیده می شود، با هدف کلی توسعه همه جانبه منطقه آزاد کیش و برطرف کردن مشکالت و معضالت منطقه بر 

ژوهش و فناوری های مورد نیاز منطقه در سطح پیشرفته جهانی، با بهره پایه روش های دانش بنیان و نیز توسعه آموزش، پ

گیری از توانایی های دانشگاه تهران و امکانات سازمان منطقه آزاد کیش که در این اساسنامه به اختصار »سازمان« نامیده می  

ته به دانشگاه تهران است و محل شود. در حدود قوانین و مقررات جاری تاسیس می شود. این موسسه از نظر تشکیالتی وابس 

 اصلی سایت آن نیز در پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران می باشد. 
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ح تشکیالت و نمودار سازمانی داخلی موسسه به پیشنهاد کمیسیون دائمی هیات امنا جهت ارانه به هیات امنای  تایید طر  -د

 دانشگاه تهران برای تصویب

پیشنهاد    تعیین نحوه تامین و جذب منابع مالی و درآمدهای اختصاصی موسسه و تصویب دستور العمل اجرایی مصرف آن به  -ه
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هیات امنا، جهت ارانه به هیات امنای دانشگاه بررسی و تصویب تغییر های پیشنهادی اساسنامه به پیشنهاد کمیسیون دائمی    - ز

 تهران برای تصویب 

به  - ح و کارکنان غیر هیات علمی  اعضای هیأت علمی  اجرایی،  العاده های مدیریت مسئولین  فوق  و تصویب میزان   بررسی 
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 وظایف و اختیارات رئیس موسسه ۱  -2 -3

راهبردی طرحته  - الف های  تدوین سیاست  و  تنظیم  به یه،  پیشنهاد  ارائه  و  موسسه  اساسی  های  و خط مشی  ها  برنامه  ها، 

 کمیسیون دائمی هیات امنای موسسه برای بررسی و ارائه به هیات امنای موسسه برای تصویب
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ه به هیات امنا برای آیین نامه ها، ضوابط مالی، اداری، آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران به کمیسیون دائمی برای بررسی و ارائ

 تصویب 

 

ارائه طرح تشکیالت و نمودار سازمان داخلی موسسه به کمیسیون دائمی برای بررسی و ارائه به هیات امنای موسسه برای    - د

 تصویب 
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 تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی اعم از جاری و تملک دارائی های سرمایه ای و صورت حساب های مالی و ترازنامه ساالنه -و



 موسسه برای تصویب موسسه و ارائه آن به کمیسیون دائمی برای بررسی و ارائه به هیات امنای 

 نظارت بر نحوه هزینه بودجه مصوب -ز

ارائه تغییرات پیشنهادی برای اصالح اساسنامه موسسه به کمیسیون دائمی برای بررسی و ارائه به هیات امناء موسسه برای    -ح
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 پیشنهاد دستورالعمل های میزان پرداخت حق التحقیق، حق الزحمه و حق التالیف و حق دانش فنی و مالکیت فکری به   -ی

 یبکمیسیون دائمی برای بررسی و ارائه به هیات امنا برای تصو

 ارائه گزارش عملکرد ساالنه موسسه به کمیسیون دائمی برای بررسی و ارائه به هیات امنای موسسه برای تصویب -ک

انتصاب و عزل معاونان، مدیران گروه های پژوهشی و سایر مدیران واحدها و مسئوالن اجرایی موسسه پس از تأیید رئیس    -ل

 پردیس بین المللی کیش 

و   بخش های مختلف علمی و صنعتی کشور با تاکید بر نیازهای سازمان، برای ارائه توانمندی های موسسهبرقراری ارتباط با  -م

برقراری    - جذب طرح ها و پروژه های تحقیقاتی اعم از بنیادی، کاربردی و توسعه ای و کسب با ارائه خدمات علمی و فنی ن

وزارت علوم،    در چارچوب مصوبات هیات امناء و ضوابط و مقررات ارتباطات بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور  

 تحقیقات و فناوری و دانشگاه تهران

فعالیت های    مدت هرگونه قرارداد همکاری با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی در راستای نیل به اهداف موضوع  -س
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 معاون امور بین الملل پردیس بین المللی کیش  -ج

 ا( معاون پژوهشی موسسه )دبیر شور -د



 اداری و مالی موسسه معاون  -ه

 مدیران گروه های پژوهشی موسسه   ۔ی
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، کسب پایه ترفیع ساالنه و ارتقای اعضای هیأت علمی موسسه مطابق مقررات و آیین نامه انتخاب، عقد قرارداد همکاری  2  -4

 های مصوب دانشگاه تهران خواهد بود.

بر اساس برنامه عملیاتی آموزشی و پژوهشی موسسه که به تصویب هیات امنای موسسه می رسد. سازمان در حدود قوانین   3  -4

 ی تامین اعتبارات الزم فراهم خواهد کرد. و مقررات جاری تمهیدات الزم را برا

 کمیسیون دائمی هیات امناء موسسه  -5ماده 
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 معاون اداری و مالی پردیس بین المللی کیش  -7

 دو تن از مدیران سازمان با معرفی مدیر عامل سازمان  -8

 تهران به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهرانیک تن از اعضای هیات علمی دانشگاه  -9

 ف و اختیارات کمیسیون دائمی هیات امناء موسسهیوظا 2  -5

پیشنهادی رئیس موسسه و ارائه به هیات  تدوین سیاست های راهبردی، طرح ها، برنامه ها و خط مشی های اساسی،    -الف

 امنای موسسه برای تسویه 

 تهیه طرح تشکیالت و نمودار سازمان داخلی، پیشنهادی رئیس موسسه و ارائه به هیات امناء موسسه برای تصویب   -ب

مصرف   رائی نحوةتدوین دستورالعمل تعیین نحوه تامین و جذب منابع مالی و درآمدهای اختصاصی موسسه و دستورالعمل اج  - ج

 آن به پیشنهاد رئیس موسسه و ارائه به هیأت امنای موسسه برای تصویب 

تهیه بودجه تفضیلی اعم از جاری و تملک دارایی های سرمایه ای و صورت حساب های مالی و ترازنامه ساالنه موسسه،    -د

 پیشنهاد رئیس موسسه و ارائه به هیات امناء موسسه برای تصویب

  -ییرات پیشنهادی رئیس موسسه برای اصالح اساسنامه موسسه و ارائه آن به هیات امناء موسسه برای تصویب وبررسی تغ  -ه

تدوین دستورالعمل های نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی و کارگاهی موسسه، و ارائه آن به هیات امناء موسسه برای تصویب 

 در چارچوب ضوابط دانشگاه تهران  

پیشنهاد    العمل میزان پرداخت حق التحقیق، حق الترجمه و حق التالیف و حق دانش فنی و مالکیت فکری بهتدوین دستور  -ز

 رئیس موسسه و ارایه آن به هیأت امنای موسسه برای تصویب 

 بررسی و تصویب گزارش عملکرد ساالنه موسسه  -ح

 هادی رئیس موسسه و ارائه آن به هیات امناء تدوین برنامه عملیاتی جلب اعتبار به منظور توسعه فعالیت های پیشن -ط

 موسسه برای تصویب

 انجام کلیه امور محول شده از سوی هیات امناء موسسه  -ی

 

 انحالل -6ماده 



در صورت انحالل موسسه، اموال و دارائی های سازمان به سازمان عودت داده خواهد شد و باقیمانده به پردیس بین المللی کیش  

 ل خواهد شد.دانشگاه تهران منتق 

 تصویب   -۷ماده 

الزم    به تصویب هیأت امنای دانشگاه تهران رسید و پس از ابالغ  21/2/95تبصره تنظیم و در تاریخ    2ماده و    7این اساسنامه در  

 .می باشد االجرا


