
"اساسنامه مادر مراكز تحقيقاتي " 

:مقدمه 
وبمنظـور  ................... و تصويب هيات رئيسه دانشگاه د ر نشـست مـورخ     ....................بنا به پيشنهاد دانشكده     

ر علـوم   و سـاي  .....................قويت و گسترش روحيه پژوهش و انجام طرح هـاي تحقيقـاتي و فنـاوري در زمينـه هـاي                     
ناميده مي شـود در راسـتاي اجـراي آيـين نامـه      " ��آ��  " كه از اين پس   ".................." وابسته مركز تحقيقات    

 شوراي انقالب فرهنگي و اخذ موافقت اصولي مركـز پژوهـشي بـر اسـاس مـوارد                  21/1/69 مورخ   148مصوب جلسه   
:تاسيس مي گردد ...............................شگاهدان.............................مشروحه زير در دانشكده 

اهداف و تعاريف: فصل اول 
:مركز در جهت حصول اهداف هفت گانه ذيل فعاليت خواهد كرد: ماده يك 

اجراي طرحهاي تحقيقاتي كـاربردي ، بنيـادي و توسـعه اي همـسو بـا برنامـه هـا و نيازهـاي                        - 1-1
پژوهشي علمي و فناوري كشور 

ويق دانشجويان تحصيالت تكميلي ، اعضاء هيات علمي دانشگاه و سـاير محققـين              حمايت و تش  - 1-2
درجهت اجراي پروژه هاي پژوهشي 

 پژوهشي داخلي و بين المللي –سازماندهي و اجراي همايش هاي علمي - 1-3
ايجاد بانك اطالعتي تخصصي و ارتباط شبكه هاي اطالعاتي و علمي بـا دانـشگاههاي داخـل و                  - 1-4

خارج از كشور 
يجاد ارتباط و همكاري مستمر با سازمانها ،مديريت هـاي صـنعتي و موسـسات دولتـي و غيـر                    ا- 1-5

دولتي بمنظور رفع نيازهاي پژوهشي انها 
ارائه خدمات آموزش و تربيت پژوهشگران مورد نياز دستكاههاي دولتي و غير دولتي -1-6
 ادواري برگزاري كارگاههاي پژوهشي ، انتشار گزارشهاي تحقيقاتي، كتب و نشريات- 1-7

:ماده دوم 
مركز يك شخصيت حقوقي مستقل مي باشد كه تحت نظارت رئيس دانشكده و معاونت پژوهـشي دانـشگاه     
متشكل از پژوهشگران غير وابسته و اعضاء هيات علمـي آن دانـشكده بـه امـور پژوهـشي ، خـدماتي ، مـشاوره اي و                          

.فناوري مي پردازند
:ماده سوم 

احد پژوهشي است كه در رشته يا زمينه تخصصي مشخصي به امور مندرج در              گرروه پژوهشي كوچكترين و   
.ماده دوم مي پردازند

اركان و تشكيالت : فصل دوم 
:ماده چهارم 

 واحد پژوهشي-3 رئيس مركز -2 شوراي مركز ي-1اركان مركز عبارتند از ـ 
:ه پنجم دما

 تكميلـي   تيس مركز و معاون پژوهشي و تحـصيال       رئيس دانشكده ، رئ   ( شورا متشكل از سه نفر عضو ثابت        
.و نمايندگان منتخب واحدهاي پژوهشي و يا مديران گروههاي آموزشي مي باشد) دانشكده 



:ماده ششم 
دوره فعاليت و عملكرد شورا دو سال است و احكام اعضاء آن بنا بر پيشنها د رئـيس مركـز و صـدور حكـم                         

.انتخاب مجدد اعضا ء شورا براي دوره هاي بعد بالمانع است .  پيدا مي كند توسط معاونت پژوهشي دانشگاه رسميت
:ماده هفتم 

نـصف بـه    0آن و با حـداقل      شورا به دعوت رئيس     . رياست شورا بعهده رئيس مركز و يا معاون او خواهد بود          
.عالوه  يك اعضائ رسميت مي يابد و تصميمات اكثريت حاضر در جلسه قابل اجراست 

:يك تبصره 
رئيس مركز مي تواند با تصويب شورا يك يا چند نفراز پژوهـشكران داخـل يـا خـارج از دانـشگاه را جهـت             

.مشاوره بطور موقت و بدون حق راي جهت شركت در جلسات شورا دعوت نمايد
:ماده هشتم 

 بـه  رئيس مركز از بين نمايندگان واحدهاي پژوهشي انتخاب و توسط رئيس دانشكده جهـت صـدور حكـم               
.انتخاب رئيس مركز براي دوره هاي بعد بالمانع است . مدت دو سال به رئيس دانشگاه معرفي مي گردد

:ماده نهم
، جهت اجراي طرحهاي پژوهشي ، مـشاوره اي و خـدماتي واحـدهاي پژوهـشي از بـين                  واحدهاي پژوهشي 

.اعضاء هيات علمي دانشكده و يا خارج از دانشكده و پس از تاييد شورا رسميت پيدا مي كند 
:ماده دهم 

دبيـر  . واحد پژوهشي داراي يك دبير منتخب مي باشد و ساير اعضاء آن بعنوان همكار وي تلقي مي شـوند                  
انتخـاب دبيـر توسـط اعـضاء        . واحد پژوهشي بعنوان نماينده واحد پژوهشي در جلسات شوراي مركز شركت مي كند            

:واحد پژوهشي و با توجه به دو معيار ذيل انجام مي شود
.از سابقه و تجربه عيني برخوردار باشد ) الف 
.در ارائه و تصويب طرحها نقش اصلي و كليدي زا ايفا نمايد ) ب

: يازدهمماده
دبير واحد پژوهشي مسئوليت نظارت برحسن انجام كار و تهيه گزارش عملكرد اعضاء واحد پژوهي را بعهده          

.دارد

امور مالي و قراردادها : فصل سوم 
:ماده دوازدهم 

در آمدهاي مركز شامل منابع مالي نقدي و غير نقدي است كه در مقابل اجراي طرحهاي پژوهشي و سـاير                    
. يا به صورت بالعوض از اشخاص حقيقي و يا حقوقي بطور موقت و يا دائم دريافت مي گرددخدمات و

:ماده سيزدهم 
به حساب مركـز  " وجوه نقدي دريافتي به حساب در آمدهاي دانشگاه واريز و پس از طي مراحل قانوني كال           

.دكه امضاء رئيس مركز و نماينده ذيحسابي مفتوح گرديده برگشت داده خواهد ش
:ماده چهاردهم 

كليه امكانات و منابع غير نقدي دريـافتي، امـوال و لـوازم دانـشگاه محـسوب مـي شـود و جهـت اسـتفاده                   
.در اختيار مركز قرارمي گيرد" مستقيما



:ماده پانزدهم
كليه هزينه هاي مركز اعم از هزينه هـاي اجـراي طرحهـاي پژوهـشي خـدماتي و يـا مـشاورهاي، حقـوق،            

 هزنيه مواد مصرفي و غيره به پيشنهاد رئيس مركز و تصويب شورا از محل درآمدهاي نقدي پرداخت خواهد           دستمزد،
.شد

:ماده شانزدهم 
رئيس مركز موظف است پس از پايان هر سال شمسي گزارش عملكرد مـالي آن سـال را تنظـيم و پـس از            

.ه اطالع هيات رئيسه دانشگاه برساندتاييد در شورا نتيجه را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد ب
:ماده هفدهم 

قرارداد اجراي طرحهاي پژوهـشي ، خـدماتي و مـشاوره اي پـس از وصـول درخواسـت كارفرمـا در واحـد                        
پژوهشي و مركز تهيه و پس از تاييد شورا جهت عقد قرارداد و در صورت نياز تعيين ناظر به حوزه معاونـت پژوهـشي       

.دانشگاه ارسال مي گردد
:ماده هيجدهم

دستورالعمل تنظيم و اجراي قراردادها و ساير ضوابط مالي از جمله احتساب واحـد معـادل بـراي رئـيس و                     
معاون مركز و ساير اعضاء شورا متناسب با ساير وظايف اجرايي اعـضاء هيـات علمـي دانـشگاه توسـط هيـات رئيـسه                 

.غ خواهد شد دانشگاه تهيه و پس از هماهنگي با ذيحسابي دانشگاه ابال
:ماده نوزدهم 

 درصد از درآمدهاي نقدي مركز را مي تـوان در جهـت تـشويق و    5به پيشنهاد رئيس مركز و تاييد شورا تا      
.توسعه فعاليتهاي پژوهشي هزينه نمود

تغيير در اساسنامه و  انحالل مركز : فصل چهارم 
:ماده بيستم 

ده در آن با پيشنهاد شورا و تصويب   ه نمودن موارد پيش بيني نش     هر گونه تغيير در مواد اساسنامه و يا اضاف        
.هيات رئيسه دانشگاه امكان پذير خواهد بود

:ماده بيست و يكم 
در صـورت انحـالل مركـز    .انحالل مركز بنا به پيشنهاد شورا و تصويب هيات رئيسه دانشگاه انجام مي شـود        

.نشگاه در اختيار دانشكده قرار مي گيرد تجهيزات متعلق به مركز با تاييد معاون پژوهشي دا
:ماده بيست و دوم

هيـات  .................................. ماده و يك تبصرن در جلسه مـوره          22اين اساسنامه شامل مقدمه ، چهار فصل ،         
.تصويب و از اين تاريخ قابل اجرا است .................رئيسه دانشگاه


