
 

 

 معاونت پژوهشی 

  

   

 ی  کوانتوم یهای اساسنامه مؤسسه علوم و فناور

 . مقدمه  1ماده 

نامه مشترک با  شود به استناد تفاهمخوانده می موسسههای کوانتومی که در این اساسنامه به اختصار موسسه علوم و فناوری

شود و  « نامیده میسازمان»مابین سازمان انرژی اتمی ایران که به اختصار های کوانتومی فیهدف کلی توسعه علوم و فناوری

شود. این مؤسسه  شود، تاسیس می« نامیده میدانشگاهت دانشگاه تهران که به اختصار »ها و امکانا گیری از تواناییبهره 

های علمی و معنوی دانشگاه و  های پژوهشی تقاضا محور )نوع سوم( دانشگاه تهران است که با پشتیبانیپژوهشی از مؤسسه

 نماید.  در دانشگاه تهران فعالیت می سازمانهای مادی و فناورانه حمایت

 . اهداف۲ده ما

 سازی و ...؛شناسی، شبیههای کوانتومی شامل حوزه مخابرات، محاسبات، ارتباطات، زیستتوسعه دانش و فناوری - 1 -2

 های کوانتومی؛ های علوم و فناوریهای مورد نیاز در زمینهتعریف، اجرا و تجاری سازی پروژه - 2 -2

 های کوانتومی؛ های علوم و فناوریالمللی در زمینهبینکمک به توسعه روابط و تعامالت خارجی و  - 3 -2

های  های علوم و فناوریزمینه  وری درمشارکت در تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقای بهره  - 4  -2

 کوانتومی در سطح کشور.  

 . وظایف و ماموریت ۳ماده 

 های کوانتومی؛ ای در زمینه علوم و فناوریتوسعههای کاربردی و مدیریت و انجام پژوهش - 1 -3

 مرجع تصویب تاریخ تصویب  موضوع 

 اساسنامه مؤسسه علوم 

 ی کوانتوم   یها یو فناور
 دانشگاه   سهیرئ  أتیه 1۳99/ 05/ 06



 های کوانتومی در دانشگاه با استفاده از ظرفیت همه آزمایشگاه؛ های تخصصی علوم و فناوریایجاد آزمایشگاه - 2 -3

 های مورد نیاز؛ المللی در حوزههای ملی و بینایجاد ارتباط علمی مستمر با موسسه - 3 -3

 های موسسه؛ های مرتبط با فعالیتراکز پژوهشی، آموزشی و صنعتی فعال کشور در زمینههمکاری با سایر م - 4 -3

منطقهها، سمینارها و همایشبرگزاری کنفرانس  -5  -3 نیاز در سطوح ملی،  بینهای مورد  و  و دورهای  آموزشی  المللی  های 

 پیشرفته تخصصی کوتاه مدت؛ 

 ای تخصصی مرتبط. ارائه خدمات مشاوره - 6 -3

 . ارکان  4ده ما

 ارکان مؤسسه شامل هیات امناء کمیسیون دائمی، رئیس مؤسسه و شورای علمی است. 

 . هیأت امناء 5ماده 

 : اعضای هیات امناء مؤسسه عبارتند از

 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران )رئیس هیات امناء(؛  - 1 -5

 ئیس(؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه )نایب ر - 2 -5

 ای؛  معاون سازمان و رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته - 3 -5

 های علمی سازمان؛  دو نفر از شخصیت - 4 -5

 های فنی؛ رئیس پردیس دانشکده - 5 -5

 رئیس پردیس علوم؛  - 6 -5

 های فنی؛ رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده - 7 -5

 پردیس علوم؛ رئیس دانشکده فیزیک  - 8 -5

 یک نفر عضو هیات علمی خبره از دانشگاه در موضوع فعالیت مؤسسه؛  - 9 -5

 رئیس موسسه پژوهشی )دبیر(.   -10 -5

 . وظایف و اختیارات هیات امناء  6ماده 



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

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

 پیشنهاد طرح تشکیالتی و نمودار سازمانی مؤسسه به هیات امنای دانشگاه برای تصویب؛ - 2 -6

 های پژوهشی موجود؛ های پژوهشی جدید یا انحالل گروهایجاد گروه - 3 -6

 های مالی و ترازنامه ساالنه؛  ای و صورت حسابهای جاری و سرمایهتصویب بودجه - 4 -6

 تأیید تغییرات پیشنهادی در اساسنامه مؤسسه و ارائه آن به هیأت امنای دانشگاه برای تصویب؛  - 5 -6

 اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تامین و جذب منابع مالی مورد نیاز؛  -6 -6

 های اداری و مالی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه؛ العملتصویب، دستور - 7 -6

 اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعات مربوطه.  - 8 -6

 . کمیسیون دائمی 7ماده 

شود. مشخص میجلسه هیات امنا    نفر است که با پیشنهاد اعضای هیات امنا در اولین   7اعضای کمیسیون دائمی هیأت امناء  

 تهیه دستور جلسات هیات امنا و بررسی و پیگیری موارد ارجاعی از سوی هیات امنا. وظایف آن عبارت است از 

 . رئیس مؤسسه 8ماده 

رئیس موسسه از بین اعضای هیات علمی دانشگاه و یا پژوهشگران برجسته مامور به باشگاه به پیشنهاد مشترک معاون پژوهشی  

های  سال منصوب شده و انتصاب مجدد وی برای دوره  2اه برای مدت  و فناوری دانشگاه و رئیس هیات امناء و حکم رئیس دانشگ

 .بعدی بالمانع است

 . وظایف رئیس مؤسسه 9ماده 

 اجرای مصوبات هیات امناء؛  - 1 -9

 های مصوب هیات امناء؛ ها، راهبردها و خط مشیاداره مؤسسه در چارچوب ساختار برنامه - 2 -9

 دیگر مسئوالن اجرایی موسسه و صدور احکام مربوطه طبق مقررات؛   انتخاب معاونین، مدیران واحدها و - 3 -9

 ؛ تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن از طریق کمیسیون دائمی هیات امناء برای بررسی و تصویب هیأت امناء - 4 -9

 های پژوهشی؛  ها و پروژههای اجرایی برای ارائه خدمات و جذب طرحبرقراری ارتباط با موسسات علمی و سازمان - 5 -9



 المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران؛ برقراری ارتباطات بین - 6 -9

 هیات امناء.  صوبها و مقررات مربوط مانعقاد قرارداد برای پیشبرد اهداف مؤسسه در چارچوب سیاست - 7 -9

 . شورای علمی  10ماده 

های پژوهشی. بررسی و تایید  ها و پروژهها، تصویب موضوعات و عنوان طرحشورای علمی مؤسسه با هدف بررسی، تعیین اولویت

 گیرد: المللی و بررسی و تایید صالحیت علمی پژوهشگران و مشاوران با ترکیب، زیر شکل میهای داخلی و بینهمکاری

 رئیس مؤسسه به عنوان رئیس شورا؛   -1 -10

 های علمی سازمان انرژی اتمی ایران؛دو نفر از شخصیت  -2 -10

 معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه؛  -3 -10

 رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای؛   -4 -10

 یک نفر از اعضا هیات علمی دانشگاه تهران با معرفی معاون پژوهشی دانشگاه؛  -5 -10

 های پژوهشی مؤسسه.یران گروهمد - 6 -10

 های پژوهشی و فناوری  . بخش11ماده 

 های پژوهشی زیر است: مؤسسه دارای بخش

 محاسبات کوانتومی؛  -1 -11

 ارتباطات کوانتومی؛  -2 -11

 شناسی کوانتومی؛ زیست  -3 -11

 سازی کوانتومی؛ شبیه -4 -11

 حسگرهای کوانتومی.   -5 -11

های پژوهشی به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تصویب شورای  از تشکیل مؤسسه، ترکیب اعضای گروه: ظرف سه ماه پس  1  تبصره

 شوند.علمی تعیین می

 ها. امور اداری، مالی و مالكیت 1۲ماده 



 های مصوب دانشگاه است؛ نامهامور اداری و مالی موسسه مطابق مقررات و آئین -1 -12

به هر دو طرف تعلق   های پژوهشی در مؤسسه، به طور مساوی ها و طرحپروژههای فکری کسب شده از اجرای  دارایی  - 2  -12

 گیرد؛ می

 شود؛ های مردمی تأمین میمنابع مالی موسسه از محل قراردادهای پژوهشی، پشتیبانی مالی سازمان و کمک  -3 -12

 ایند؛توانند به عنوان عضو وابسته با موسسه همکاری نماعضای هیات علمی دانشگاه می -4 -12

های آن اعم از نیروی انسانی و توسعه فضای  شود و تمامی هزینهمؤسسه از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می  - 5  -12

 . شودفیزیکی آن از محل درآمدهای حاصل شده تأمین می

 . انحالل 1۳ماده 

 شود؛ مؤسسه با پیشنهاد هیات امنا و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه منحل می -1 -13

دانشگاه تعیین تکلیف   های مؤسسه پس از تسویه دیون، با توافق سازمان ودر صورت انحالل مؤسسه، اموال و دارایی  -2  -13

 شود.می

 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه تهران رسید. 6/5/1399 این اساسنامه در سیزده ماده و یک تبصره در تاریخ

 

 


