
 

 

 معاونت پژوهشی 

  

   

 ی ک یالکتر  یفشار قو یاساسنامه مؤسسه پژوهش 

 مقدمه   -۱ماده 

الکتریکی که در این اساسنامه به اختصار مؤسسه خوانده می شود با هدف کلی توسعه پژوهش و مؤسسه پژوهشی فشارقوی  

فناوری در زمینه های مختلف فشار قوی الکتریکی، عایق های الکتریکی، روشنایی فنی و مسائل مرتبط با آنها در صنعت برق  

به اختصار شرکت نامیده می شود و بهره گیری از    در سطح پیشرفته جهانی بین شرکت توانیر و شرکت های وابسته به آن که

توانایی ها و امکانات پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران که به اختصار پردیس نامیده می شود، تأسیس می گردد. این 

ردیس  مؤسسه پژوهشی از موسسات پژوهشی تقاضا محور )نوع سوم( پردیس می باشد و با پشتیبانی های پردیس و شرکت، در پ

 فعالیت می نماید. 

 اهداف   -۲ماده 

گسترش مرزهای دانش و توسعه فناوری فشار قوی الکتریکی، عایق های الکتریکی، روشنایی فنی و مسائل مرتبط با آنها    -2-1

 با انجام طرح های پژوهشی و طراحی تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی 

و مطالعاتی صنعت برق کشور، شرکت توانیر، شرکت های وابسته و فعالیت در جهت برطرف نمودن نیازهای پژوهشی    -2-2

دیگر موسسات دولتی و خصوصی در حوزه بکار گیری و توسعه فناوری فشار قوی الکتریکی، عایق های الکتریکی، روشنایی فنی  

 و مسائل مرتبط با آنها

ح جهانی و گسترش و ایجاد ارتباط های علمی  ارتقاء و تحکیم موقعیت علمی و فناوری کشور در زمینه های فوق در سط -2-3

 با دانشگاه ها و مؤسسات معتبر جهانی؛ 

مشارکت در تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز برای توسعه فناوری فشار قوی الکتریکی، عایق های الکتریکی، روشنایی    -2-4

 فنی و مسائل مرتبط با آنها برای استفاده در صنعت برق کشور

 مرجع تصویب تاریخ تصویب  موضوع 

 ی مؤسسه پژوهشاساسنامه  

 ی کیالکتر  یفشار قو   
 دانشگاه رئیسه    أتیه ۱400/ 05/ ۱8



 فنی در زمینه های ساخت، کنترل کیفیت و بهره برداری بهینه از تجهیزات صنعت برق    -ت های علمی  گسترش مهار   -2-5

 وظایف و مأموریت ها  -۳ماده 

انجام پژوهش های علمی بین رشته ای مربوطه و توسعه فن آوری های مورد نیاز صنعت برق کشور در سطح آزمایشگاهی    -3-1

 ناوری فشار قوی الکتریکی، عایق های الکتریکی، روشنایی فنی و مسائل مرتبط با آنهاو نیمه صنعتی در زمینه های توسعه ف 

 همکاری با سایر مراکز پژوهشی، آموزشی و صنعتی فعال کشور در زمینه های مرتبط  -3-2

 ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی و آزمایشگاهی  -3-3

 نعت برق، برگزاری گردهمایی های بین المللی و انتشار مدارک برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با ص -3-4

 به روز رسانی و گسترش تجهیزات مؤسسه به منظور افزایش کارائی در انجام پژوهش -3-5

 انجام خدمات فنی و عملیات اداری و مالی به منظور حسن جریان امور مؤسسه -3-6

 ارکان مؤسسه  -4ماده 

 رئیس مؤسسه و شورای علمی می باشد.  ارکان مؤسسه شامل هیات امناء،

 هیأت امناء  -5ماده 

 اعضای هیأت امناء مؤسسه عبارتند از 

 مدیرعامل شرکت )رئیس هیأت امناء(؛  -5-1

 رئیس پردیس  -5-2

 یک نفر از معاونین شرکت توانیر به انتخاب رئیس هیات امناء  -5-3

 معاون پژوهشی پردیس  -5-4

 ه برق ایران مدیرعامل شرکت مدیریت شبک -5-5

 رئیس مؤسسه پژوهشی )دبیر(؛   -5-6

 یک نفر خبره به انتخاب مدیرعامل شرکت  -5-7

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  -5-8



 یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد معاون پژوهشی پردیس و حکم رئیس پردیس  -5-9

 وظایف و اختیارات هیات امناء   -۶ماده 

 وظایف و اختیارات هیات امنای مؤسسه در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه تهران عبارت است از:

 تعیین و تصویب برنامه ها، راهبردها و خط مشی های اساسی مؤسسه؛  -6-1

 پیشنهاد طرح تشکیالتی و نمودار سازمانی مؤسسه به هیات امناء دانشگاه جهت تصویب  -6-2

 اری و سرمایه ای و صورت حساب های مالی و ترازنامه ساالنهتصویب بودجه های ج -6-3

 تصویب دستورالعمل های اداری و مالی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه  -6-4

 تابید تغییرات پیشنهادی در اساسنامه مؤسسه و ارائه آن به هیات امنای دانشگاه جهت تصویب  -6-5

 ذب منابع مالی مورد نیاز مؤسسه اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تأمین و ج - 6-6

 ایجاد بخش های پژوهشی جدید با انحالل بخش های موجود -6-7

 رئیس مؤسسه  -۷ماده 

رئیس مؤسسه از بین اعضای هیأت علمی پردیس به پیشنهاد مشترک رئیس پردیس و رئیس هیات امنا و با حکم رئیس دانشگاه  

 حکم برای دوره های بعدی بالمانع است. سال منصوب می شود. تمدید این 3تهران برای مدت 

 وظایف رئیس مؤسسه -8ماده 

 اجرای مصوبات هیات امنای مؤسسه  -8-1

 اداره مؤسسه در چارچوب ساختار، برنامه ها، راهبردها و خط مشی های مصوب هیات امناء  -8-2

 حکام مربوط طبق مقررات انتخاب معاون مؤسسه، مدیران واحدها و دیگر مسئولین اجرایی مؤسسه و صدور ا -8-3

 

 تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن برای بررسی و تصویب هیأت امناء  -8-4

 برقراری ارتباطات بین المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران  -8-5

 برقراری ارتباط با مؤسسات علمی و سازمان های اجرایی برای ارائه خدمات و جذب طرح ها و پروژه های پژوهشی  -8-6

 انعقاد قرارداد برای پیشبرد اهداف مؤسسه در چارچوب سیاست ها و مقررات مربوط مصوب هیات امنا.  -8-7



 شورای علمی   -۹ماده 

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

تأیید همکاری های داخلی و بین المللی و بررسی و تأیید صالحیت علمی پژوهشگران با ترکیب زیر و حکم رئیس پردیس شکل  

 می گیرد: 

 ا رئیس مؤسسه به عنوان رئیس شور -9-1

 دو نفر از مدیران ارشد و مرتبط شرکت با معرفی مدیر عامل شرکت   -9-2

 معاون پژوهشی مؤسسة  -9-3

 یک نفر صاحب نظر به معرفی مدیرعامل شرکت  -9-4

 یک نفر از اعضاء هیأت علمی پردیس با معرفی معاون پژوهشی پردیس  -9-5

 مدیران بخش های پژوهشی مؤسسه  -9-6

 بخش های پژوهشی -۱0ماده 

 مؤسسه دارای بخش های پژوهشی زیر می باشد: 

 بخش فشار قوی الکتریکی و عایق های پلیمر  -1

 بخش جریان قوی الکتریکی  -2

 بخش روشنایی فنی  -3

ظرف سه ماه پس از تشکیل مؤسسه ترکیب اعضای بخش های پژوهشی به پیشنهاد رئیس مؤسسة و تصویب شورای    : ۱تبصره  

 علمی مشخص می شود 

 ور اداری و مالی و مالکیت ها ام -۱۱ماده 

 امور اداری و مالی مؤسسه مطابق مقررات و آیین نامه های مصوب دانشگاه است؛  -11-1

دارایی های فکری کسب شده از اجرای پروژه ها و طرح های پژوهشی در مؤسسه به طور مساوی به طرفین تعلق می    -11-2

 گیرد 

 ژوهشی در چارچوب مقررات و کمک های مردمی تامین می شود منابع مالی مؤسسه از محل قراردادهای پ -11-3

اعضای هیات علمی دانشگاه تهران می توانند طبق ضوابط و مقررات دانشگاه به عنوان عضو وابسته با مؤسسه همکاری    -11-4

 نمایند. 

فیزیکی از    انسانی و فضایمؤسسه از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می شود و کلیه هزینه های آن اعم از نیروی    -11-5

 . محل درآمدهای حاصله تامین می شود

 . انحالل ۱۲ماده 



 مؤسسه با پیشنهاد هیات امنا و تصویب هیات رئیسه دانشگاه منحل می شود  -12-1

 در صورت انحالل، اموال و دارایی های مؤسسه پس از تسویه دیون په پرتپس منتقل خواهد شد -12-2

شرکت توانیر و اموالی که شرکت نامبرده و شرکت های زیر مجموعه به صورت امانی برای استفاده   اموال متعلق به  :۲تبصره  

 در اختیار موسسه قرار داده اند، پس از انحالل به صاحب آن مسترد می گردد.  

سیده بود می  به امضا ر  12/1386/ 07  اساسنامه حاضر با تمامی حقوق و تعهدات، جایگزین اساسنامه سابق مؤسسه که در تاریخ 

 گردد. 

 در هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید. 18/05/1400اساسنامه در سیزده ماده و دو تبصره در تاریخ  این  . ۱۳ماده 


