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"انستیتو پاستور ایرانفناوريشورايآئین نامه "

مقدمه:
جامع خصوص آئین نامه شوراي عالی انقالب فرهنگی در 25/12/1389با استناد به متن مصوبه مورخ 

بصورت ذیل انستیتو پاستور ایرانناوريفشوراي آئین نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی 
تدوین شده است.

:انستیتو پاستور عبارت است ازناوريفوظایف شوراي)1ماده

انستیتوناوريفپیشنهاد اهداف و خط مشی )1
انستیتوناوريفبررسی، تأیید و تصویب نهایی طرح هاي )2
:به هیأت رئیسه انستیتو از جملهناوريفارائه پیشنهاد در زمینه هاي مختلف )3

ودر انستیتناوريفبهبود شرایط و رفع موانع )1-3
و تعیین انهناورفاجراي طرح هاي توسعه و با بخشهاي دولتی و خصوصی در و تعامل مشارکت )3- 2

داخل و خارج انستیتوناوريفبا مراکزپیشبردنحوه 
براي برآوردن نیازهاي علمی و صنعتی مختلف مراکزبه ناوريفبررسی نحوه ارائه خدمات )3- 3

و مراکز صنعتی آن سازمان هابانستیتو کشور و منطقه و چگونگی همکاري اسالمت
جهت توسعه همکاري با شبکه پاستورهاي جهان در جهت ارتقاء سطح فناورانهپیشنهادهاي )4-3

در انستیتوناوريفکیفی 

انهناورفدکترا در طرح هاي پسا تهیه، تدوین و پیشنهاد طرح ها و فرصتهاي )4
ناوريفمختلف يدستورالعمل ها و شیوه نامه هاتهیه و تدوین )5
ثبت اختراع و توسعه کاربست پیشنهاد راهکارهاي مناسب جهت تشویق اعضاي هیأت علمی براي )6

دانش
ارتقاء محققین انستیتو براي فناورانه تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی استفاده از نتایج تحقیقات )7

سالمت در جامعه 
به و آموزش ناوريفتحقیقات ، تیا معاونوانستیتبررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که هیأت رئیسه )8

می دهد. ارجاع شورا
کارگاهها و دوره هاي توانمند سازي فناورانه بررسی و تصویب برگزاري )9
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ممتاز سال و ارائه فناورانو ها ناوريفخاتمه یافته در انستیتو و انتخاب فناورامه ارزشیابی طرح هاي )10
نهاپیشنهاد جهت تشویق مادي و معنوي آ

بررسی و پیشنهاد طرح توسعه پایگاه و شبکه اطالع رسانی انستیتو به عنوان ابزار تحقیقاتی نوین )11
فناوريجهت گسترش فرهنگ 

علوم پزشکی و بهداشتی در کشورفناوريهمکاري در تدوین سیاست هاي )12

هاي خاص واگذار کمیته انستیتو می تواند بر حسب مورد بعضی از وظایف خود را به ناوريفشوراي )2ماده
نماید.

انستیتو مرکب از اعضاء زیر است:ناوريفشوراي )3ماده
(رئیس)انستیتو و آموزشناوريفتحقیقات، معاون -
مدیر فناوري (دبیر)-
نائب رئیس)(انستیتومعاون تولید-
مدیر تولید-
رئیس پارك فناوري سالمت انستیتو -
تحقیقات ، معاون به پیشنهاد ارزندهفناورانهنفر از اعضاي هیأت علمی داراي فعالیت 4-

نفر دیگر با پیشنهاد معاون تولید4و فناوري و آموزش

:ناوريفي شرایط عضویت در شورا)4ماده 
در انستیتو.فناوريسال فعالیت 3حداقل سابقه -

نستیتو که در علمی اتعلمی دیگر مراکز علمی  مامور به انستیتو و یا اعضاء هیئتهیئاعضاء تبصره: 
درایند.ناوريفتوانند به عضویت شوراي نمیبرند ماموریت به سر می

)معاون تولید(انستیتو و در غیاب او با و آموزش ناوريفتحقیقات،با معاون ناوريفریاست شوراي )5ماده 
خواهد بود.

انستیتو خواهد بود.ناوريفمدیر ناوريفشوراي دبیر)6ماده 

یکبار تشکیل خواهد شد.حداقل هر ماه ناوريفسات شوراي جل)7ماده 
انستیتو می تواند در صورت ضرورت اعضاء شورا را براي تشکیل جلسات ناوريفمدیر

فوق العاده دعوت نماید.
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) اتخاذ 1اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه (نصف +حضورو تصمیمات بافناوري جلسات شوراي )8ماده 
خواهد شد.

توسط شوراي فناوري مورد بازبینی قرار گرفت 02/96/ 30تبصره در تاریخ1ماده و 8یین نامه در آاین 

.رسیدهیات رئیسه انستیتو پاستور ایرانتصویببهو در تاریخ ................

مصطفی قانعیدکتر
رئیس انستیتو پاستور ایران


