
 

 

 معاونت پژوهشی 

  

   

 ی دانشکده فن یانرژ  یزیرو برنامه  تی ریاساسنامه مؤسسه پژوهش در مد

 مقدمه:

های مختلف های پژوهشی و آموزشی در زمینهتوسعه فعالیتریزی انرژی« با هدف کلی  »مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه

های دانشگاه تهران و امکانات وزارت نیرو گیری از تواناییریزی و مدیریت سیستم انرژی در سطح پیشرفته جهانی با بهرهبرنامه 

شود « خوانده میموسسهریزی انرژی که در این اساسنامه به اختصار »گردد. مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامهتاسیس می

شود. مرکز فعالیت این موسسه در تهران  باشد و با مساعدت وزارت نیرو تشکیل میوابسته به دانشکده فنی دانشگاه تهران می

 است.

 . اهداف۱ماده 

 های انرژی کشور؛ ریزی و مدیریت سیستمهای الزم برای برنامهتامین تخصص  - ۱ -۱

 های انرژی؛ ریزی و مدیریت سیستمهای مختلف برنامهتوسعه فناوری پیشرفته در زمینهگسترش مرزهای دانش و    - 2 -۱

 های فوق در سطح جهانی؛ ارتقاء و تحکیم موقیت علمی و فناوری کشور در زمینه  - 3 -۱

 ریزی انرژی.تأمین نیازهای پژوهشی و مطالعاتی مؤسسات دولتی و خصوصی در حوزه برنامه  - 4 -۱

 . وظایف2ماده 

 وظایف مؤسسه در چارچوب اهداف موضوع ماده یک عبارتست از:

 اجتماعی؛  –اقتصادی  -فنی   اییهای علمی بین رشتهانجام پژوهش  - ۱ -2

 های کارشناسی ارشد و دکتری؛ و برگزاری دوره های آموزشیتدوین برنامه  - 2 -2

 مرجع تصویب تاریخ تصویب  موضوع 

  تیریاساسنامه مؤسسه پژوهش در مد

 یفن  دانشکده   یانرژ  ی زیرو برنامه

  



 ایجاد ارتباطات علمی با مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی جهان؛   - 3 -2

 المللی؛ های ملی و بینبرگزاری گردهمایی  - 4 -2

 های آموزشی؛ های پیشرفته تخصصی و کارگاهبرگزاری دوره  - 5 -2

 های مرتبط با اهداف مؤسسه به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز؛ ای و انجام فعالیتارائه خدمات مشاوره  - 6 -2

 یات تخصصی؛ انتشار مدارک، گزارشات، کتب و نشر  - 7 -2

 تجهیز مؤسسه و تربیت نیروی انسانی متخصص جهت تامین هیات علمی؛   - 8 -2

 انجام عملیات اداری و مالی به منظور حسن جریان امور موسسه.  - 9 -2

های آموزشی و پژوهشی در چارچوب مصوبات هیات امناء موسسه و مقررات و ضوابط دانشکده فنی  کلیه فعالیت  (: ۱تبصره )

 شود.دانشگاه تهران انجام می

های آموزشی دانشکده فنی دانشگاه  های رسمی براساس اعالم نیاز موسسه و توسط گروهپذیرش دانشجویان دوره  ( :2تبصره )

 .نظر مقررات آموزشی در چارچوب مقررات دانشگاه تهران خواهد بود گیرد و ازتهران صورت می

 اركان   -3ماده 

 ارکان موسسه عبارتند از هیات امناء، رئیس و شورای علمی.

 وزیر نیرو به عنوان رئیس هیئت امناء؛    -

 رئیس دانشکده فنی؛     -

 .معاون امور انرژی وزارت نیرو  -

 معاون پژوهشی دانشکده فنی    -

 معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو    -

 معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده فنی    -

 ای تهران مدیر عامل برق منطقه  -

 ریزی انرژی وزارت نیرومدیرکل دفتر برنامه  -

 رئیس موسسه به عنوان دبیر هیات امناء    -

 وظایف و اختیارات هیات امناء؛     -3 -2

 :وظایف و اختیارات هیات امنای موسسه عبارت است از



 های اساسی موسسهها و خط مشیتعیین و تصویب راهبردها، برنامه  -

 تصویب طرح تشکیالت و نمودار سازمانی موسسه   -

 های مالی موسسههای جاری و عمرانی و صورتتصویب بودجه  -

 های اداری، مالی و جذب نیروی انسانی موسسه ها و دستورالعملنامهیینتصویب آ  -

 تصویب تغییرات پیشنهادی در اساسنامه موسسه   -

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

 تعیین بازرس و حسابرس مؤسسه  -

ها و مؤسسات آموزش دانشگاه  های امنایه قوانین و مقررات مربوط به هیاتاتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که با توجه ب   -

 گیرد.عالی و پژوهشی در دستور کار هیأت امناء قرار می

پیشنهاد مشترک رئیس  رئیس موسسه باالترین مقام اجرایی مؤسسه بوده که از بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران با     - 3  -2

سال    3ر انرژی وزارت نیرو و تأیید هیأت امنای موسسه و با حکم رئیس دانشگاه تهران برای مدت  دانشکده فنی و معاونت امو

 های بعدی بالمانع است.شود. تمدید این حکم برای دورهمنصوب می

ناء  عزل رئیس موسسه بنابر پیشنهاد مشترک رئیس دانشکده فنی و معاونت امور انرژی وزارت نیرو و تایید هیئت ام  (:3تبصره )

 . گیردو یا با پیشنهاد دو سوم اعضاء هیئت امناء و حکم رئیس دانشگاه صورت می

 وظایف و اختیارات رئیس موسسه؛   -4 -3

 اجرای مصوبات هیات امنای مؤسسه؛    -

 های موسسه و ارائه آنها به هیات امنا جهت تصویب؛  ها و طرحها، برنامهپیشنهاد سیاست   -

 های مورد نیاز و ارائه آنها به هیات امنا جهت تصویب؛  ها و دستورالعملنامهپیشنهاد آئین   -

 پیشنهاد معاونین و مدیران مؤسسه به رئیس دانشکده جهت صدور حکم؛     -

 ت تقدیم به هیات امناء به منظور بررسی و تصویب؛ تنظیم بودجه جه  -

 تقویت روابط پژوهشی و آموزشی موسسه با مراکز علمی و اجرایی داخل و خارج کشور؛    -

های  ها و دستورالعملنامهها، آیینعقد هر گونه قرارداد جهت پیشبرد اهداف و موضوع فعالیت موسسه در چارچوب سیاست   -

 مصوب هیئت امناء. 



 باشد:شورای علمی موسسه متشکل از اعضاء زیر می  -5 -3

 رئیس موسسه به عنوان رئیس شورا؛     -

 معاونین و مدیران موسسه؛   -

 دو نفر به انتخاب و معرفی معاونت امور انرژی وزارت نیرو.   -

 وظایف و اختیارات شورای علمی؛    -6 -3

 های آموزشی و پژوهشی، جهت ارائه به مراجع ذیربط  بررسی و تصویب برنامه  -

 های پژوهشی  بررسی و تصویب طرح  -

 های کوتاه مدت و بلندمدت مؤسسهکمک به رئیس مؤسسه در تدوین و پیشنهاد سیاست   -

 . امور اداری مالی 4ماده 

 گیرد.های مصوب هیات امناء انجام میها و دستورالعملنامهیینها، آامور اداری و مالی موسسه در چارچوب سیاست  - ۱ -4

 شود. های دانشگاه تهران انجام میارتقاء، ترفیع و تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی موسسه بر طبق مقررات و آیین نامه   -2  -4

 تواند از همکاری سایر متخصصین و کارشناسان استفاده نماید. موسسه براساس ضوابط مصوب هیئت امناء می (: 4تبصره )

 شوند.اعضاء هیات علمی مؤسسه، اعضاء هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران محسوب می  - 4 -3

و به این وزارتخانه مسترد شده و مابقی  های ثابت انجام شده توسط وزارت نیردر صورت انحالل موسسه سرمایه گذاری   - 4  -4

 ها به دانشکده فنی دانشگاه تهران تعلق خواهد گرفت. دارایی

 

این اساسنامه در چهار ماده و چهار تبصره تنظیم و در تاریخ ............. به امضاء وزیر نیرو و رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران  

 . رسید

 

 


