
 

 

 معاونت پژوهشی 

  

   

 ی دامپزشک  کیولوژ یو مواد ب   دارو یاساسنامه مؤسسه پژوهش 

 مقدمه   -1ماده 

مؤسسه پژوهشی دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی به منظور توسعه پژوهش و فناوری در زمینه های امور دارویی، واکسن و مواد 

بیولوژیک دامپزشکی با مشارکت سازمان دامپزشکی کشور که به اختصار سازمان نامیده می شود و دانشگاه تهران که به اختصار  

گردد. این مؤسسه پژوهشی که در این اساسنامه به اختصار »مؤسسه« نامیده می شود    »دانشگاه« نامیده می شود تأسیس می

 . از مؤسسات پژوهشی تقاضا محور )نوع سوم( دانشگاه تهران می باشد

 . اهداف۲ماده 

گاهی،  کاربردی، آزمایش  توسعه فناوری و نوآوری های مرتبط با علوم دارویی دامپزشکی و انجام پروژه های تحقیقاتی پایه   -1

 خدماتی، توسعه ای و ... مورد نیاز سازمان و دیگر مراکز و دستگاه های مرتبط با صنعت دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دامپزشکی؛

 استفاده بهینه از این ظرفیت ها در حوزه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز امور دارویی دامپزشکی کشور؛  -2

نیروی انسانی  وری    خصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقای دانش و مهارت و افزایش بهرهمشارکت در تامین نیروی انسانی مت   -3

 شاغل در سازمان دامپزشکی و دیگر مراکز مرتبط؛ 

 بیولوژیک جدید؛   تعریف، اجرا و تجاری سازی پروژه های مورد نیاز به منظور معرفی و توسعه داروها، واکسن و مواد -4

مورد نیاز برای    امالت بین المللی به منظور ارتقاء و راهبری فعالیت های پژوهشی و آموزشیکمک به توسعه روابط و تع   -5

 کنترل کیفی و نظارت بر تولید، توزیع و مصرف دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دامپزشکی. 

 وظایف و ماموریت  -3ماده 

 مدیریت و انجام پژوهش های پایه، کاربردی و توسعه ای  -1

 مرجع تصویب تاریخ تصویب  موضوع 

 ی اساسنامه مؤسسه پژوهش

 یدامپزشک   کیولوژیدارو و مواد ب
 دانشگاه     ی امنا  أتیه 1396/ 06/ 07



 ایجاد ارتباطات علمی مستمر با مؤسسات دانشگاهی و مؤسسات بین المللی  -2

 طراحی، مدیریت و انجام مطالعات بالینی و میدانی در راستای ارزیابی کمی و کیفی داروها و مواد مورد استفاده دامپزشکی  -3

 وح ملی، منطقه ای و بین المللی برگزاری کنفرانس ها، همایش ها و مشارکت در آموزش نیروی انسانی متخصص در سط -4

انجام سازمان از    ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی برای نظارت فنی، مدیریتی و راهبری پروژه های در حال انجام در حال   -5

 پژوهشی منعقد شده؛    طریق ممیزی، ارزیابی، نظارت، تحویل گیری اعالم اختتام و تأیید پایان کار قراردادهای

 زمان های حاکمیتی کنترل داروها و مواد بیولوژیک دامپزشکی وارد شده در کشور.همکاری با سا -6

 . اركان  ۴ماده 

 ارکان مؤسسه عبارتند از:

 هیات امناء؛  -1

 رئیس موسسه؛   -2

 شورای علمی. -3

 هیأت امنا  -5ماده 

 ترکیب هیأت أمنای موسسه به شرح زیر است:

 رئیس سازمان دامپزشکی کشور )رئیس(؛  -1

 معاون پژوهشی دانشگاه )نائب رئیس(؛  -2

 ؛ رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران -3

 معاون تشخیص و درمان سازمان؛  -4

 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان؛  -5

 رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی؛  -6

 رئیس موسسه پژوهشی )دبیر(؛ -7

 سازمان؛ یک نفر خبره به انتخاب و حکم رئیس  -8

دانشگاه و حکم رئیس   مدیر گروه یا یک نفر از اعضای هیأت علمی خبره فارماکولوژی به پیشنهاد رئیس دانشکده دامپزشکی   -9

 .دانشگاه

 وظائف و اختیارات هیأت امناء  -6ماده 

 تصویب طرح تشکیالتی، نمودار سازمانی موسسه؛  -1



 ای اساسی مؤسسه؛ تعیین و تصویب برنامه ها، راهبردها و خط مشی ه -2

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

 تصویب بودجه های جاری و سرمایه ای و صورت حساب های مالی؛  -4

 تصویب تغییرات پیشنهادی در اساسنامه مؤسسه جهت ارائه به هیات رئیسه دانشگاه؛  -5

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

 ؛ تصویب دستور العمل های اداری، مالی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه -7

 اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعات.  -8

 . کلیه وظایف و اختیارات هیأت امناء در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه می باشد  -تبصره

 رئیس مؤسسه -7ماده 

ت علمی دانشگاه تهران به پیشنهاد مشترک معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس هیأت امناء و رئیس مؤسسه از بین اعضای هیا

 .سال منصوب و انتصاب مجدد وی برای دوره های بعدی بالمانع است 3حکم رئیس دانشگاه، برای مدت 

 وظایف رئیس موسسه -۸ماده 

 اجرای مصوبات هیات امناء؛  -1

 ؛ امه ها، راهبردها و خط مشی های مصوبه هیات امناءاداره مؤسسه در چارچوب ساختار، برن -2

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

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

برقراری   -6پژوهشی؛    های اجرایی برای ارائه خدمات و جذب طرح ها و پروژه هایارتباط با مؤسسات علمی و سازمانبرقراری    -5

 ارتباطات بین المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران؛

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

 . شورای علمی  9ماده 

شورای علمی موسسه با هدف بررسی، تعیین اولویت ها، تصویب موضوعات و عناوین طرح ها و پروژه های پژوهشی، بررسی و  

 :حیت علمی پژوهشگران با ترکیب زیر شکل می گیردتأیید همکاری های داخلی و بین المللی و بررسی و تایید صال 

 رئیس مؤسسه به عنوان رئیس شورا؛   -1

 مدیر دفتر دارو و درمان سازمان؛  -2

 مسئول امور پژوهشی سازمان؛ -3

 ؛ معاون پژوهشی مؤسسه -4

 یک نفر خبره به معرفی سازمان؛  -5



 اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران با معرفی معاون پژوهشی دانشگاه؛ یک نفر از  -6

 .مدیران گروه های پژوهشی مؤسسه -7

 . گروه های پژوهشی 10ماده 

 . گروه پژوهشی به شرح زیر تشکیل خواهد شد 6موسسه با حداقل 

 گروه پژوهشی مطالعات فارماکولوژی؛  -1

 گروه پژوهشی مطالعات بالینی داروها؛  -2

 ه پژوهشی مطالعات انگلی و میکروبی؛ گرو -3

 گروه پژوهشی شیمی و فرموالسیون دارو؛  -4

 ؛گروه پژوهشی سم شناسی و بقایای دارو -5

 گروه پژوهشی مواد بیولوژیک و واکسن ها. -6

ه پژوهشی ب   هایظرف سه ماه پس از تشکیل مؤسسه، شرح وظایف، اختیارات، ساختار و ترکیب نهایی اعضای گروه  -  تبصره

 . پیشنهاد رئیس مؤسسه و تأیید شورای علمی برای تصویب به هیأت امناء ارائه خواهد شد

 . امور اداری مالی و مالکیت ها 11ماده 

 امور اداری مالی مؤسسه مطابق مقررات و آئین نامه های مصوب دانشگاه است؛  -1

 تعلق می گیرد؛   ؤسسه به طور مساوی به طرفین دارایی های فکری کسب شده از اجرای پروژه ها و طرح های پژوهشی در م -2

 در صورت انحالل، اموال و دارایی های مؤسسه پس از تسویه دیون به دانشگاه منتقل خواهد شد.  -3

اموال غیر منقول سازمان و دانشگاه که در طول فعالیت در اختیار فعالیت های موسسه قرار می گیرد در هر مرحله   -   تبصره

 سازمان و دانشگاه( می باشد و در زمان انحالل مؤسسه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.متعلق به این دو )

 به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسید. 7/6/96این اساسنامه در دوازده ماده و سه تبصره در تاریخ  . 1۲ماده 

 


