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 هدف

ز نظر زمان، اجررا،  سپارند که اهاي بزرگي را به دانشگاه مياي از شرايط صنايع بزرگ کشور، پروژهدر پاره     

باشد. از طرف ديگرر ايجراد واحردهاي    دهي منسجم و استوار ميفعالیت نیازمند سازمان حجمحجم قرارداد و 

ها، موجب سنگین شدن بدنه اجرايري در معاونرت پرشوهش و    تحقیقاتي جداگانه براي هريک از اين نوع پروژه

قراردادهاي  هاي جاريها در چارچوب همان رويهگونه پروژهگردد. در چنین شرايطي، اينفناوري دانشگاه مي

ترري  دانشگاه بر فرآيندهاي درون پروژه نظارت و کنترل دقیرق  آيد. با اين تفاوت کهتحقیقاتي به اجرا در مي

گشايد که در درازمردت موجرب پیشرتازي    هاي راهبردي جديدي را براي دانشگاه ميها زمینهدارد. اين پروژه

تايید  گردد. همچنین در صورتمي در آينده باال دانشگاه درآن حوزه تحقیقاتي و کسب درآمدهاي تحقیقاتي

هشرکده يرا شررکت    بره پشو  هرا آن ها، تبرديل اين پروژهدرتحقیقاتي علمي و اقتصادي در حوزه  پذيريتوجیه

 .باشدپذير ميامکاناز نظم سازماني و مالي به سادگي به دلیل برخورداري بنیان دانش

هاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل دانشگاه تدوين شده است. ي پروژهاساسنامه حاضر با هدف ارائه اصول تشکیالت

 پردازد.مي امور ي نظارت بردانشگاه صنعتي امیرکبیر و چگونگ ه باوژاين اساسنامه به بیان رابطه پر
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 مقدمه -1

اي در توسرعه  از اهمیت ويرشه  ،گردد ه محصول مشخص مياي مختلف کاربردي که منجر به ارائه پروژه اجراي

و فرآينردهاي اجرايري    اختیاراتهايي نیازمند  که اجراي چنین پروژه فناوري برخوردار است. از آنجايي علم و

تواند شررايط الزم برراي اجرراي    ها ميشرکتساختارهايي مشابه  باشد لزوم سازماندهي آنها در قالبخاص مي

هراي الزم برراي حفر     چنین زمینره  هاي اينمطمئن آنها را ايجاد نمايد. از سوي ديگر ايجاد سازمان سريع و

هاي کاربردي مختلرف در   . تعريف پروژهنمايدهاي آتي را فراهم ميدانش کسب شده و بکارگیري آن در پروژه

کررده ترا برر اسرا  آن توسرعه       فرراهم  يفناور و احدهاي پشوهشيبراي توسعه و کشور فرصت ارزشمندي را

 گیرد.فناوري به صورت واقعي صورت فناوري و انتقال 

 

 تعاریف -2

 شود. باشد که در اين اساسنامه دانشگاه نامیده مي منظور دانشگاه صنعتي امیرکبیر مي دانشگاه:

 نمايد.مي که دانشگاه طبق قرارداد مشخصي اجراي آن را تعهدعنوان تحقیقاتي خاصي از  است عبارت پروژه:

 

 محل فعاليت   -3

توانرد در  تي امیرکبیر است ولي برر حسرب ضررورت مري    محل اصلي فعالیت در حال حاضر حوزه دانشگاه صنع

 هاي ديگر نیز استقرار يابد.محل

 

 ارکان و تشکيالت  -4

هراي  يابرد. بردين منظرور ارکران    يک شرکت ايجاد و توسعه مري  مشابه ارکان اجرايي پروژه در حوزه تشکیالتي

 شوند:اجرايي در اين اساسنامه به شرح ذيل معرفي مي

بره شررح ذيرل     اعضاءمرکب از  : اين کمیته مشابه مجمع شرکت است کهروژهکميته راهبری پ -4-1

 د:باشمي
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 دانشگاه صنعتي امیرکبیر رياست  

 معاون پشوهش و فناوري دانشگاه صنعتي امیرکبیر 

 مدير ارتباط با صنعت و کارآفريني دانشگاه 

 اعضاء کمیته اجرايي پروژه 

 باشد.مدير پروژه دبیر کمیته راهبري مي

 د:نباشنفر )مشابه هیات مديره شرکت( به شرح ذيل مي 3مرکب از  :ميته اجرایيک -4-2

 .  پروژهمدير 

 .  و حکرم  بره انتخراب  و باشرند  دو نفراز اعضا هیات علمي دانشگاه که از تخصص الزم برخوردار مري 

 آيند.به عضويت کمیته اجرايي در مي رياست دانشگاه

ه پیشرنهاد  که بر  است (مشابه مدير عامل شرکت)نشگاه يکي از اعضا هیات علمي دا :مدیر پروژه -4-3

و  گرردد يبراي مرديريت پرروژه انتخراب مر     هحکم رياست دانشگا و فناوري دانشگاه و معاون پشوهش

 دانشگاه با ايشان قرارداد اجراي پروژه را منعقد مي نمايد.

 

 وظایف و اختيارات کميته راهبری : -5

 باشند:ذيل مي وظايف و اختیارات کمیته راهبري به شرح

 هاي الزم براي پیشبرد اهداف پروژه و مشارکت با همکاران خارجيمشيارائه خط -5-1

 ارزيابي برنامه و بودجه پروژه و ارائه راهبردهاي کالن -5-2

 هاهاي استراتشيک به منظور تداوم فعالیتمشيارائه خط -5-3

 هاي مرتبط  ع در سازمانحمايت از اهداف پشوهشي پروژه و کمک در رفع موان -5-4

 ها  به مدير پروژه جهت اجراي سريع فعالیت الزم تفويض اختیارات -5-5
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 مدير پروژه و کمیته اجرايينظارت بر عملکرد  -5-7

 ت پروژهاختیارات و میزان حقوق و مزاياي مديري پیشنهاد حدود وظايف و -5-8
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 وظایف و اختيارات کميته اجرایي : -6

هراي مصروب و   نامره کمیته اجرايي براي تحقق اهداف موضوع و عملیات پروژه با رعايت اساسرنامه حاضرر و آيرین   

 وظايف ذيل است:   رعايت صرفه و صالح پروژه داراي اختیارات و

قرارداد تحقیقاتي منعقرده   بیني شده درتشکیل جلسات منظم و مستمر جهت نیل به اهداف پبش -6-1

  دانشگاه با کارفرما

 ها و نظارت بر حسن اجراي آنها نامهگیري در مورد انعقاد قراردادها و تفاهمتصمیم -6-2

 و نظارت بر حسن اجراي امور تصويب ساختارهاي اجرايي پروژه و هاي تخصصيتشکیل کارگروه -6-3

 ارزيابي میزان پیشرفت و ارائه راهکارهاي اجرايي جهت توسعه امور -6-4

 هادرآمدها و هزينه برنظارت  و معامالتي پروژه و مالي ،اداريهاي نامهحسن اجراي آيینمسئول  -6-5

  هاي کارينظارت بر قراردادهاي برون سپاري و بسته -6-6

 جه پروژه ها و بودها و تصويب برنامهتنظیم طرح تهیه و -6-7

 هاي اجرايي پروژهنامهيینآها و تصويب دستورالعمل -6-8

تخصصري و پراداش اعضرا کمیتره     هراي  نامه حقوق و مزايا و پاداش اعضراي کرارگروه  تصويب آيین -6-9

 اجرايي

 تعیین نماينده يا وکیل در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق توکیل غیر -6-10

)يک يا دو نفر از اعضاي کمیته اجرايي بره اتفراق مرديريت     معرفي صاحبان امضاي مجاز تعیین و -6-11

 هاي بانکي و اسناد تعهدآور پروژه( براي گشايش حساب

 

 وظایف و اختيارات مدیر پروژه:  -7

 ابالغ و پیگیري مصوبات کمیته اجرايي پروژه -7-1

 انشگاهارتباط سازنده با معاونت پشوهشي و فناوري د ايجاد -7-2

 ايجاد ارتباط سازنده با کارفرماي پروژه -7-3

ها جهرت کسرب اطمینران از     روژه و بازنگري دائمي رويهپهاي طمینان از عملکرد درست سیستما -7-4

 کیفیت اجراي پروژه  

 پروژه قراردادهاي اجرايي کلیه اسناد تعهدآور و ءامضا -7-5
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 صحت انجام امور تهیه برنامه و بودجه پروژه و اطمینان از -7-6

بکارگیري نیرو هاي مناسب براي کار در پروژه و کسب اطمینان از عملکرد درسرت کلیره    جذب و -7-7

 هاي تخصصي کارگروه

 ها وکارشناسان و پرسنل مالي و اداري پروژهامضاي قراردادهاي مديران کارگروه صدور احکام و -7-8

 وژههماهنگي جهت تشکیل جلسات کمیته اجرايي پر -7-9

 تامین و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل پروژه -7-10

 

 وظایف و اختيارات کميته اجرایي: -8

حضور بریش از نصرف    بادعوت مديريت پروژه  باجلسات کمیته اجرايي حداقل هر دو هفته يکبار  -8-1

 حاضرر در جلسره   يابد و براي اتخاذ تصمیم راي اکثريرت اعضرا   اعضاي اصلي کمیته تشکیل و رسمیت مي

-به امضاء اعضاي حاضر در جلسه مي ضروري است. کلیه تصمیمات کمیته اجرايي در صورتجلسات ثبت و

 گردد.کپي صورتجلسات کمیته اجرايي براي معاونت پشوهش و فناوري ارسال مي رسد.

تواند مستقیماً و يا با وکالت برا حرق توکیرل ايرن      کمیته اجرايي نماينده قانوني پروژه است و مي -8-2

ها اعمال کند. مسؤولیت کمیته اجرايي در مقابرل  ساير سازمان ها و مراجع قانوني ومايندگي را در دادگاهن

 پروژه، مسؤولیت وکیل است در مقابل موکل.

دهد و هیچیک از اعضاي هیرتت مرديره   کمیته اجرايي وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي -8-3

نفرداً استفاده کند مگر در موارد خراص کره وکالرت يرا نماينردگي      کمیته حق ندارد از اختیارات کمیته، م

تواند قسمتي از اختیارات خود را برا اکثريرت    کتبي از طرف کمیته اجرايي داشته باشد. کمیته اجرايي مي

 آراء به مديريت پروژه تفويض کند.

بعدي بالفاصله بعد از تحول و انتقال مسئولیت از کمیته اجرايي قبلي به کمیته اجرايي  تحويل و  -8-4

گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و قبولي سمت از جانب کمیته جديد و تتيید دانشگاه صورت مي تاريخ 

 شود.هاي پروژه به کمیته اجرايي جديد، تحويل ميحسابها و موجودي

برسرد.  به امضراي اعضراي کمیتره جديرد      مجلسي منعکس و مراتب نقل و انتقال بايد در صورت -8-5

 شود.مجلس مذکور جزو اسناد پروژه نگهداري مي صورت
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صورتیکه اعضاي کمیته اجرايي  قبلي اقدام به تحويل ننمايند به عنوان متصرف غیر مجراز در   در -1تبصره 

 گیرند.اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار مي

جديد و قبولي سمت آن رافع مسئولیت استعفاي هر يک از اعضاي کمیته اجرايي  تا تعیین عضو  -8-6

 نسبت به وظايفي که به وي محول شده است را نخواهد کرد.

نرد ديگرر   اعضاي کمیته اجرايي  در صورت داشتن نقش موظف اجرايي در تیم هراي اجرايري مان   -8-7

کمیتره   ءضانمايند. ديگر اعهاي مصوب پروژه حقوق و مزايا دريافت مينامههاي اجرايي بر اسا  آيیننیرو

توانند حقروق و مزايرا دريافرت نماينرد، امرا      غیر موظف هیات مديره تلقي شده و نمي ءاجرايي مانند اعضا

 را بر اسا  نظر کمیته راهبري خواهند داشت.يا حق جلسه استحقاق دريافت پاداش 

ضاي اصرلي،  فوت يا ممنوعیت قانوني هر يک از اع ، ءدر صورتي که کمیته اجرايي به علل استعفا -8-8

از اکثريت مقرر در اساسنامه خارج شود دانشگاه بر اسا  مفاد اين اساسنامه نسربت بره تکمیرل اعضراي     

 کند.کمیته اجرايي براي بقیه مدت مقرر اقدام مي

 

 :منابع مالي و اعتبارات -9

برا مردير    داخلري  معاونت پشوهشي دانشگاه قررارداد  ،به منظور فراهم نمودن امکانات و شرايط الزم -9-1

 نمايد.پروژه امضا و بر اسا  پیشرفت پروژه نسبت به پرداخت مبلغ قرارداد در هر مرحله اقدام مي

هرا و  حرق عضرويت سراالنه، کمرک     هراي مررتبط،   هاي تخصیص يافته از دانشگاه، وزارتخانه بودجه -9-2

د. انجام کلیه امور مالي دهن منابع مالي و اعتبارات پروژه را تشکیل مي ،هداياي اشخاص حقیقي و حقوقي

 باشد. نامه معامالت تصويب شده در کمیته اجرايي قابل اجرا مي اي پروژه بر اسا  آيین و يا بودجه

منابع مالي پروژه به حساب بانکي پروژه که به نام مدير پروژه و دو نفر به منظور ايجاد نظم مالي،   -9-3

هاي پروژه از اين حساب با امضا مدير پروژه گردد. هزينهشود واريز مياز اعضاي کمیته اجرايي گشوده مي

 گردد. و يکي ديگر از صاحبان حساب تامین مي

 

 



 

بزرگ و مستقل هاي تحقیقاتي پروژه اساسنامه

 دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2102 شماره:

 05/07/1394 تاريخ:                             1 :ويرايش

 10از:                10صفحه:  

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 سيستم مالي و حسابداری پروژه: -10

ها و درآمدهاي پرروژه را  پروژه داراي سیستم حسابداري صنعتي است که در هر زمان امکان ارائه کلیه هزينه

 .دارا مي باشد

 

  اموال: -11

به معاونت  پروژهاجراي گردد به دانشگاه تعلق دارد و پس از پايان که با بودجه پروژه خريداري مي مه امواليه

 د.شوپشوهش و فناوري منتقل مي

 

 :انحالل و تصفيه حساب -12

در صورتیکه پروژه به عللي قادر به ادامه فعالیت نباشد انحالل آن با تصويب کمیته اجرايري پرس از تصرويب    

 گاه رسماً اعالم و تمام مايملک آن به معاونت پشوهشي و فناوري دانشگاه واگذار خواهد شد.دانش

 

 :تغيير اساسنامه -13

هرگونه تغییر در مفاد اين اساسنامه به پیشنهاد مديريت پرروژه و تصرويب کمیتره اجرايري پرس از تصرويب       

 پذير خواهد بود. دانشگاه امکان

 


