
 

 

 معاونت پژوهشی 

  

   

 منتقله از کنه ها یهایمار یاساسنامه مرکز مطالعات کنه ها و ب

 ( نام مرکز ۱ماده 

 أ( نام به فارسی: مرکز مطالعات کنه ها و بیماری های منتقله از آن  

 research center of ticks and tick-borne disease( نام به التین: ب

 ت( مخفف نام به فارسی: م م ک ب م  

 RCTTDث( مخفف نام به التین: 

 ( مرکزیت۲ماده 

 أ( شهر : تهران  

 ب( مکان: دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 

 ( هدف۳ماده 

 ها و بیماری های منتقله از کنه ها در ایران  ا( ایجاد شبکه ملی جهت تعیین و تشخیص و کنترل کنه 

 ب( تالش در جهت راه اندازی تکنیك های جدید آزمایشگاهی در امور تحقیقی و تشخیصی  

   ILRTو   ICTTDت( ایجاد هماهنگی و همکاری با موسسات بین المللی مثل  

 ث( مبادالت علمی و جلب مشارکت علمی متخصصین داخلی و خارجی  

 مرجع تصویب تاریخ تصویب  موضوع 

 مطالعاتاساسنامه مرکز 

 منتقله از کنه ها یهایماریکنه ها و ب  
0۳ /0۳ /۱۳8۳  - 



 های ملی کاربردی   ج( انجام پروژه

 ح( انجام پروژه های بین المللی پایه 

 ( اعضای مشارکت کننده 4ماده 

 ا( دانشگاه ها و انستیتو های مربوطه در ایران و اعضای علمی آنها  

 ب( سازمان دامپزشکی و متخصصین آن  

 ت( موسسات و شرکت های خصوصی و مسئولین فنی آن  

 ث( اعضای افتخاری 

 اعضای افتخاری می توانند از طریق هیئت مدیره در جلسه علنی مرکز پیشنهاد و تعیین گردد.  : تبصره

 ( شرایط عضویت 5ماده 

 ا( دانشگاه و موسسه ها باید آمادگی خود را جهت همکاری کتباً اعالم فرمایند  

 هر دانشکده و یا موسسه پژوهشی عضو باید دارای آزمایشگاه مجهز جهت انجام وظایف پیشنهادی باشد ب( 

 ت( مسئول آزمایشگاه که کتباً به مرکز معرفی شده است به عنوان روابط بین دانشگاهی محسوب می گردد. 

در ارتباط با پروژه های تعریف شده   ث( هر آزمایشگاه باید دارای حداقل یك پرسنل مجرب از کادر آزمایشگاهی تمام وقت 

 باشد

 ( وظایف 6ماده 

 های تابع خواهد بود  ا( مرکز عهده دار کلیه آموزش های کوتاه مدت و دراز مدت هر یك از آزمایشگاه های تخصصی دانشگاه

 ب( مرکز عهده دار روابط ملی و بین المللی بین نهاد های ذیربط می باشد  

 انجام می پذیرد   تی ملی و بین المللی از طریق مرکز با هماهنگی آزمایشگاه های تخصصیت( تعریف پروژه های تحقیقا

 ث( تنظیم گزارش شش ماهه عملکرد هر یك از آزمایشگاه های تخصصی  

 ج( تنظیم و تدوین پروژه های کاربردی منطقه ای توسط آزمایشگاه های تخصصی  

 بین المللی  ج( تنظیم برنامه های سمینار ها، کنگره های ملی و 



 ( ۷ماده 

 جلسات عمومی با شرکت کلیه اعضا جهت سیاست گذاری سالیانه یك بار در سال انجام می پذیرد  

در صورت ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده برابر با درخواست رئیس هیئت مدیره و با هماهنگی اعضا تشکیل   - تبصره 

 خواهد شد

 ( کمیته های تخصصی  8ماده 

 رفولوژی و بیولوژی کنه های دام و انسان  ا( کمیته تخصصی مو

 ب( کمیته تخصصی بیماری های تك یاخته ای منتقله از کنه  

 ت( کمیته تخصصی بیماری های میکروبی ) باکتریال ، ویرال و ریکتزیال(  

 ث( کمیته تخصصی کنترل شیمیایی و بیولوژیك  

 ج( کمیته تخصصی مولکوالر بیولوژی و ایمونولوژی  

 ك از اعضا بر اساس توانایی آزمایشگاه تخصصی حداکثر در دو کمیته می تواند عضویت داشته باشد : هر یتبصره

 ( ارکان9ماده 

 ا( رئیس مرکز  

 ب( معاون پژوهشی  

 ت( معاون مالی اداری 

 ( بودجه۱0ماده 

 ا( بودجه مرکز از منابع زیر از طریق ریاست دانشگاه تامین خواهد شد  

 معاونت پژوهشی وزارت علوم  ب( 

 ت( ریاست سازمان دامپزشکی  

 ث( معاونت پژوهشی وزارت بهداشت 



 ج( معاونت پژوهشی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی عضو

 حق عضویت هر یك از دانشگاه ها و موسسات عضو در اولین جلسه همگانی تعیین می گردد.  (:۱تبصره 

 اولین جلسه هماهنگی تدوین خواهد شد.  آیین نامه داخلی این مرکز در  (۲تبصره 

 تنظیم گردیده است.   3/3/1383این اساسنامه در ده ماده و چهار تبصره در تاریخ 

 


