
 

 

 معاونت پژوهشی 

  

   

 دانشگاه تهران  یو دانشکده فن ستیز طیخودرو، سوخت و مح  یپژوهش یاساسنامه موسسه عال 

 مقدمه:

ایجاد دانش فنی در زمینه خودرو، کاهش  موسسه   با هدف توسعه پژوهش و  عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست 

های دانشگاه تهران در زمینه تامین  گیری از تواناییمصرف سوخت و حفاظت محیط زیست در سطح پیشرفته جهانی با بهره

های  ور و سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری سازماننیروی متخصص مورد نیاز و امکانات گسترده صنایع خودروسازی کش

 گردد.  المللی تاسیس میبین

های استراتژیک کشور در بخش خودرو، محیط زیست، مصرف انرژی و دانشکده فنی دانشگاه تهران در راستای اجرای سیاست

های  می ایران به منظور انجام پژوهشقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسال  121بر اساس ماده  

بهره با  اقدامات مرتبط  اجرای  انرژی و همچنین  زمینه خودرو، حفاظت محیط زیست، منطقی کردن مصرف  در  برداری  الزم 

نیاز، اقدام به تاسیس موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و  کارآمد و بهینه از سوخت و آموزش نیروهای متخصص مورد 

نماید. موسسه وابسته به دانشکده فنی دانشگاه تهران  شود، میر این اساسنامه به اختصار موسسه نامیده میمحیط زیست که د

پشتیبانیمی با  و  صنایع  باشد  و  نفت  وزارت  معادن،  و  صنایع  وزارت  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  معنوی  و  مادی  های 

 گردد.خودروسازی کشور تشکیل می

 اهداف -1ماده 

های زیست ایجاد بستر تحقیقاتی مناسب نظری و تجربی جهت توسعه صنعت خودرو کشور با در نظر گرفتن محدودیت  -1  -1

 محیطی. 

 های الزم برای توسعه صنعت خودرو کشورتامین تخصص - 2 -1

 گسترش مرزهای دانش و توسعه فناوری پیشرفته در زمینه خودرو، محیط زیست و مصرف انرژی - 3 -1

 های فوق در سطح جهانی تحکیم موقعیت علمی و فناوری کشور در زمینه ارتقاء  - 4 -1

 مرجع تصویب تاریخ تصویب  موضوع 

 خودرو،   یپژوهش  یاساسنامه موسسه عال

  یو دانشکده فن  ستیز  ط یسوخت و مح

 ی دانشکده فن  سهیرئ  اتیه 1381/ 12/ 19



 های زیست محیطی های مربوط به خودرو با درنظر گرفتن محدودیتتدوین و ارائه سیاستگذاری - 5 -1

 وظایف  -2ماده 

انرژی، ارائه خدمات  انجام خدمات فنی مهندسی، بازرسی و تایید فنی در زمینه خودرو، محیط زیست و کاهش مصرف    - 1  -2

 مشاوره ای به افراد حقیقی و حقوقی در جهت خرید تجهیزات، تجهیز مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی و انتقال تکنولوژی؛ 

های های مربوط به ایمن سازی خودرو و محیط زیست انسانی و مدیریت اجرای آزمایشانجام مطالعات، تحقیقات و آزمایش  -2  -2

 های مرتبط با اهداف موسسه؛ های مختلف در زمینهسازمانمورد نیاز صنایع و 

ایجاد ارتباطات علمی و همکاری دوجانبه با موسسات دانشگاهی و پژوهشی داخل و خارج از کشور شامل تربیت و آموزش   -3  -2

های ملی ها و کنفرانسهای تحقیقاتی، خدمات مشاوره ای و ...(، برگزاری گردهمایی  نیروی انسانی به طور مشترک، انجام پروژه

 و جهانی؛ 

های علمی و پژوهشی و ایجاد و تدوین نرم افزارهای مورد نیاز در زمینه خودرو و محیط زیست در راستای  انجام پروژه  -4  -2

 اهداف موسسه؛ 

بل انسان،  بررسی، تحقیق و تدوین استانداردهای مورد نیاز در زمینه خودرو، محیط زیست و مصرف انرژی و اثرات متقا  -5  -2

 خودرو و محیط زیست؛ 

های نو و جایگزینی سوخت با عنایت انجام فعالیت ها و تحقیقات مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی، استفاده از انرژی  -6  -2

 های فرایند تعمیر و نگهداری؛ های زیست محیطی و منابع انرژی و کاهش هزینهبه محدودیت

 ت مرتبط در صنعت خودرو کشور؛ شناخت و پیشنهاد راه حل مشکال  - 7 -2

کسب دانش فنی در مورد تحوالت روز جهانی صنعت خودرو، محیط زیست و مصرف انرژی، انجام مطالعات مربوطه،   - 8  -2

 های مربوطه برای آینده کشور؛شناخت و تحلیل فن آوری نوین جهانی و پیشنهاد برنامه ریزی

های مناسب آلودگی برای شهرهای بزرگ و  ی هواشناسی به همراه ایجاد مدلهابررسی اثرات متقابل آلودگی و پدیده  -9  -2

 پیشنهاد راه کارهای علمی و عملی در جهت کاهش آلودگی؛ 

برنامه  -10  -2 تدوین  و  دورهتهیه  آموزشی،  به پیشرفتهای  توجه  با  و دکتری  ارشد  پیشرفته، کارشناسی  و های  های علمی 

های آموزشی و  های فشرده، نرم افزار، فیلماطالعاتی و انتشاراتی )شامل کتب، مقاالت، لوحفناوری جدید جهانی و ایجاد بانک  

 های موسسه....( در راستای فعالیت

گیرد  های رسمی بر اساس اعالم نیاز موسسه و توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران صورت میپذیرش دانشجویان دوره  :1تبصره  

 قررات دانشگاه تهران خواهد بود.و از نظر مقررات آموزشی تابع م 

 ارکان -3ماده 



 باشد.ارکان موسسه شامل هیئت امناء، رئیس موسسه و شورای آموزشی و پژوهشی می

 باشد:هیات امنای موسسه باالترین مرجع سیاستگذاری بوده شامل اعضای زیر می  -1 -3

 امناء رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان رئیس هیات  -

 رئیس موسسه به عنوان دبیر هیات امناء  -

 معاون پزوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران  -

 رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  -

 رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور  -

 رئیس سازمان هواشناسی کشور -

 رئیس -2 -3

 شورای آموزشی و پژوهشی  -3 -3

جلسات هیئت امنا با درخواست رئیس موسسه و تائید رئیس هیات امناء تشکیل و دبیر جلسه موظف است دستور    :1تبصره  

 جلسات را تهیه نماید.  

 نحوه انتخاب رئیس و وظایف و اختیارات هیات امناء  -4ماده 

 نحوه انتخاب:  - 1 -4

ا پیشنهاد رئیس دانشکده فنی و تایید هیئت امنای  رئیس موسسه باالترین مقام اجرائی بوده که از بین اعضای هیئت علمی ب

 گردد. موسسه و حکم رئیس دانشگاه منصوب می

 وظایف و اختیارات: -2 -4

 های موسسه و ارائه آن به هیئت امناء جهت تصویبتهیه و تنظیم سیاست ها، طرح ها و برنامه -

 ارائه آنها به هیئت امناء جهت تصویبهای مورد نیاز و تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل -

 انتصاب معاونان، مدیران و دیگر مسئوالن اجرایی موسسه  -

 تنظیم بودجه ساالنه موسسه جهت ارائه به هیئت امناء برای تصویب.  -



های  حهای اجرایی در جهت ارائه و کسب خدمات و جذب طربرقراری ارتباط با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، صنایع و دستگاه  -

 پژوهشی و آموزشی 

 المللی در چارچوب مصوبات هیات امناء برقراری ارتباطات بین -

 عقد قرارداد جهت پیشبرد اهداف و موضوع فعالیت موسسه در چارچوب سیاست ها هیئت امناء  -

 شورای آموزشی و پژوهشی موسسه  -5ماده 

 نحوه انتخاب اعضاء  - 1 -5

 باشد:از اعضاء زیر میشورای آموزشی و پژوهشی موسسه متشکل 

 رئیس موسسه به عنوان رئیس شورا -

 معاونین موسسه  -

 های موسسهمدیران پژوهشکده -

 یک نفر از اعضاء هیئت علمی موسسه به انتخاب رئیس موسسه -

یک نفر از اعضای هیئت علمی سازمان حفاظ محیط زیست با معرفی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و حکم رئیس   -

 موسسه

 یک نفر از اعضای هیئت علمی وزارت صنایع و معادن با معرفی وزیر صنایع و حکم رئیس موسسه -

 وظایف و اختیارات:  - 2 -5

 های آموزشی و پژوهشی نامه ها و طرحها، آیینبررسی و تصویب برنامه -

 المللی های داخلی و بینها و همایشبررسی و تایید برگزاری کنفرانس -

 المللی های علمی و بینتایید همکاریبررسی و  -

 بررسی و تایید انتشار نشریات و کتب علمی و تخصصی  -

 بررسی و تایید صالحیت علمی پژوهشگران و اعضاء هیئت علمی موسسه  -

 مقررات اداری: مالی و استخدامی  -6ماده 



اء و در چارچوب قوانین مربوط به واحدهای  های مصوب هیات امنامور اداری و مالی موسسه مطابق مقررات و آیین نامه  - 1  -6

 باشد. پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری می

های دانشگاه تهران و وزارت علوم  انتخاب، طبقه بندی و ارتقاء اعضاء هیئت علمی موسسه بر طبق مقررات و آیین نامه  - 2  -6

 شود.ی علمی پژووهشی انجام میتحقیقات و فناوری به پیشنهاد رئیس موسسه و تصویب شورا

باشند و از تمام حقوق و مزایای مقرره اعضاء هیئت علمی موسسه اعضاء هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران می  -3  -6

 باشند. برخوردار می

ارج از  باشد بر حسب نیاز از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و صنعتی خرئیس موسسه مجاز می  :1تبصره  

 دانشگاه تهران جهت همکاری دعوت نماید.

اموال و دارایی  - 4  -6 انحالل موسسه،  فنی دانشگاه تهران منتقل و  در صورت  به دانشکده  از تسویه دیون  های موسسه پس 

 های آموزشی دانشکده فنی جایابی خواهند شد. همچنین اعضای هیئت علمی در گروه

 تصویب اساسنامه  -7ماده 

به تصویب هیات رئیسه دانشکده فنی، رئیس سازمان بهینه   81/ 19/12تبصره تنظیم و در تاریخ    3ماده و    7مه در  این اساسنا

 سازی مصرف سوخت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رسید. 

 


