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 به نام خدا

 معرفی :1ماده

به موجب این اساسنامه  با استفاده از فن آوری نانو وبه منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی  

یقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت که در این اساسنامه مرکز تحق نانو دارورسانی مرکز تحقیقات

 اصولی قرار گرفت.

 

  اهداف : 2ماده

نانو علی الخصوص با توجه ویژه به کاربردهای آن در داروسازی و  توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم .1

 پزشکی

اشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به و بالینی در جهت اصالح نظر ارائه خدمات بهد  های بنیادی انجام پژوهش  .2

 نیازهای جامعه اسالمی

 تولید فراورده های نانو دارو  .3

 شناخت دقیقتر بیماریها با کمک روشهای جدید نانو .4

 های مرتبط تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه  .5

 ترغیب تشویق و بکارگیری محققین  .6

 ئی مربوطه در داخل کشورکوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرا  .7

با رعایت قوانین و  دولتیغیر و المللی همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین .8

 مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران

 ایجاد بانک اطالعاتی )جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقاالت و مدارک مربوطه( .9

 

 :عبارتند ازارکان مرکز  :3ماده

 شورای عالی .1
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 موسسهیئت  .2

 رئیس مرکز .3

 شورای پژوهشی .4

 

 :عضای شورای عالی مرکز عبارتند ازا: 4ماده 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  .1

 معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   .2

 معاون پشتیبانی .3

  رئیس مرکز .4

 مرکز عضو سه نفر از اعضای هیئت علمی   .5

که  سال تعیین می شوند، 2و تایید و حکم رئیس دانشگاه به مدت  مرکز با پیشنهاد رئیس 4ماده  5اعضای بند  - 1تبصره 

 : دارا باشند باید شرایط زیر را

 دارا بودن حداقل رتبه علمی استادیاری -

 ی نانوبا آدرس مرکز دارورسان سال گذشته 3ردر مجالت معتبر د ISIمقاله  5نتشار حداقل ا -

 

 شورای عالی مرکز عبارتند از وظایف :5 ماده

تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای  .1

 بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

 بررسی و تصویب گزارش ساالنه فعالیتهای مرکز .2

 و با رعایت ضوابط قانونی یافته ز درمحدوده اعتبارات تخصیصنه مرکبررسی و تصویب و بودجه ساال .3

 ل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرائی مرکز تحقیقاتمتصویب دستورالع .4

 پیشنهاد سازمان و تشکیالت مرکز .5
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 اتخاذ تصمیمات کل در جهت تسهیل فعالیت مرکز در چارچوب اختیار دانشگاه .6

 

 یئت موسسوظایف ه -6ماده 

 تصویب خط مشی پژوهشی مرکز .1

 مرکزپژوهشی  اعضایتصویب طرح های پیشنهادی از طریق  .2

 برای هر طرح و داور انتخاب ناظر .3

 انتخاب رئیس مرکز .4

 انتخاب دبیر مرکز  .5

 انتخاب اعضای شورای پژوهشی و معرفی به رئیس مرکز برای صدور ابالغ .6

 نیاز سنجی به نیروی هیئت علمی )برای جذب( .7

 

 ئیس مرکزر: 7ه ماد

که در محدوده ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی مرکز انجام وظیفه می  رئیس مرکز باالترین مقام اجرائی مرکز است

  نماید و بر فعالیتهای کلیه بخشهای مرکز نظارت فعال دارد.

سه  CVبراساس رکز عضو متمام وقت هیئت موسس از میان خود و یا اعضای هیئت علمی رئیس مرکز تحقیقات توسط 

به مدت  (با آدرس مرکز در سه سال گذشته ISIمقاله  12دارا بودن حداقل سال گذشته و تکیه بر فعالیتهای پژوهشی )

در صورت نبودن فرد واجد شرایط انتخاب می گردد. انتخاب مجدد حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی  با وسال  چهار

 .بال مانع استدیگر 

 

  رئیس مرکزاختیارات وظایف و  :8ماده 

 اجرای اساسنامه، برنامه جامع و آیین نامه های مرکز 

  برای اجرا اعضابه  مرکزابالغ مصوبات 
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  مرکز اعضایپیگیری و نظارت بر اجرای وظایف هر یک از 

  مرکز بخش های مختلفهماهنگی بین 

 و هیئت موسس تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و برنامه شش ماهه و ارائه آن به سرپرست  

  امورات مربوط به مرکزانجام هماهنگی های الزم برای 

 انجام هماهنگی های الزم برای سفر های علمی اعضای مرکز به کنگره های داخلی و خارخی و برگزاری آن. 

 دفتر  انجام مکاتبات رسمی با مسؤوالن هم سطح خود در مراکز تحقیقاتی مشابه داخلی و بین المللی و نیز مکاتبات با

  هماهنگی تحقیقات دانشجویی

  مرکز بخش هایانعکاس نیازهای هر یک از 

 

 دبیر مرکز :9ماده 

  بر عهده داردبا نظارت کامل رئیس مرکز مسؤولیت اجرای اساسنامه، برنامه جامع مرکز و قوانین جاری مرکز دبیر. 

  گرددسال منصوب می  2برای مدت  مرکز رئیستوسط  هیئت موسسدبیر به پیشنهاد.  

 انتصاب مجدد دبیر بالمانع است.  

  است و با موافقت هیئت موسسرئیس  دبیر به عهدهو انتخاب عزل  :دبیرو انتخاب عزل.  

 

 مرکز تحقیقات شورای پژوهشیاعضا ء  :11ماده  

تخصص  افراد دارایشورای پژوهشی با که ماموریت اصلی مرکز می باشد در زمینه علم نانو بمنظور انجام تحقیقات  

اعضای  .تشکیل می گرددسال  2مرکز به مدت  رئیسو ابالغ مرکز  موسسهیئت  با پیشنهادمختلف بنا به شرایط و های 

 این شورا عبارتند از:

o رئیس مرکز به عنوان رئیس شورای پژوهشی 

o  به عنوان دبیر شورای پژوهشیدبیر مرکز 

o ری دارنداعضای هیئت علمی مرکز و یا محققینی که با آن مرکز همکا.  
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o دارای دو نوع عضو است : شورای پژوهشی 

   کرمانشاهاعضاء پیوسته شامل اعضا ء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 اعضاء وابسته شامل اعضاء هیئت علمی سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج کشور 

 

 منابع مالی مرکز :11ماده 

درآمدها شامل فروش دانش فنی، خدمات علمی یا فرآورده های حاصل از  درآمدهای حاصل از خدمات مرکز. این  -

 پژوهش است که ضوابط و سهم محققین و مرکز از درآمد حاصل از آن توسط هیئت امنای مرکز تعیین می گردد.

 کمک و مساعدت اشخاص حقیقی و حقوقی  -

 اعتبارات دولتی  -

 

 شرایط انحالل مرکز تحقیقات :12ماده 

مرکز تحقیقات اعالم  رکز تحقیقات به هر علتی قادر به ادامه فعالیت نباشد پیشنهاد انحالل آن توسط رئیسدر صورتیکه م

، مرکز یقات و تصویب هیئت امناء دانشگاهمرکز تحق موسسهیئت در صورت موافقت چهار پنجم اعضاء  شده و

 می گردد. منحلتحقیقات 

در اختیار  مر بوط به آن شخص، اموال منقول و غیر منقول یقاتمرکز تحق خارج شدن یک عضو از تبصره : در صورت 

 تا به صالحدید در مورد نحوه استفاده تصمیم بگیرد.رئیس مرکز قرار می گیرد 

معاونت تحقیقات و فناوری ، اموال منقول و غیر منقول آن در اختیار : در صورت منحل شدن مرکز تحقیقاتتبصره 

 یرد.دانشگاه علوم پزشکی قرار می گ
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