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  کلیات :فصل اول 
به منظور تحقق بخشی از رسالت و وظایف پژوهشی دانشگاه کاشان و نیز کمک به رفـع نیازهـای پژوهـشی در زمینـه                            

 کـه در    اسانس کدهپژوهشدانشگاه کاشان،    شورای  و مصوبه   شورای انقالب فرهنگی   148شماره  براساس مصوبه   و  اسانس  
  .امور آن طبق مفاد این اساسنامه اداره خواهد شد تاسیس و شود  نامیده میکدهپژوهش سنامه به اختصاراین اسا

  اهداف :1ماده 
  منطقه در زمینه تولید اسانس و کاربردی افزایش توان و اطالعات علمی . 1
   و مراکز صنعتی و سنتی مربوط به اسانس در منطقهکدهپژوهش توسعه پل ارتباطی میان . 2
کارهای علمی و عملی اصالح و یا تبدیل روشهای سنتی تولید اسـانس بـه روشـهای صـنعتی و                    ارائه راه  . 3

  مقرون به صرفه
در کلیه مراحل پژوهشی به منظـور       در زمینه اسانس     علمی و تحقیقاتی     یافته های بهره گیری از تازه ترین       . 4

 سعه علمی و اقتصادی کشور و منطقهتو

  سات مشابه داخلی و خارجی با مراکز و موس علمیشناسایی و ارتباط . 5

  محل فعالیت: 2ماده
  .واقع است در شهر قمصر کدهپژوهش محل فعالیتمرکز اداره امور و 
  0098 361 5912870: فکس                             0098 361 5912870: تلفن

 eori@kashanu.ac.ir:   پست الکترونیکی

  وظایف: 3ماده 
   و توسعه ای در زمینه های مرتبط با اسانس، کاربردیانجام پژوهشهای بنیادی . 1
   ارتباط با اسانس به مراکز صنعتی خدمات مشاوره علمی و فنی درارائه . 2
 خدماتی و اجرایی در زمینه های اسانس ،پژوهشی بخشهای تولیدی نیازهای بررسی، شناسایی و رفع . 3

 ی مربوطده هاورد در زمینه اسانس های طبیعی و فرآمتربیت نیروی انسانی متخصص و کارآ . 4

بهره برداری از سرمایه های خداداد نهفته در گیاهان بومی منطقه و کشور و تحقیقات کـاربردی در زمینـه      . 5
بهداشتی و غـذایی و بهبـود کیفیـت آنهـا و             آرایشی، ،گیاهی با کاربردهای متنوع دارویی    اسانس های مختلف    

 صناعیطبیعی و  اسانس های  تهیهتالش در جهت

 در جهـت اعـتالی صـنعت        اسانس و بهبود توانایی های مربوط     روشهای سنتی تحصیل    بررسی و اصالح     . 6
 اسانس

بررسی و بهینه سازی روشهای تحصیل اسانس از جهت اقتصادی و بهداشتی و نیز شناسایی مواد سازنده                  . 7
 سانس و تعریف استانداردهای مربوطا



 3

جـود در گیاهـان بـومی منطقـه و      موو دارویی ای سنتز و تولید صنعتی مواد معطر        مطالعه و بررسی روشه    . 8
 کشور

  مواد زائد ناشی از تولید اسانستالش در جهت یافتن موارد کاربرد مفید برای . 9

ایجاد واحد اطالعات علمی و فنـی در مـورد برنامـه هـای اساسـی تحقیقـاتی از موسـسات پژوهـشی و            . 10
   از کشور با کمک سازمانهای ذیربطدانشگاههای معتبر داخل و خارج

   از روشهای مدرن و پیشرفته در جهت تکوین و گسترش تولیدات مربوط به اسانس هااستفاده . 11
 پژوهشکده زایی از طریق انجام طرح های کاربردی به منظور توسعه اهداف درآمد . 12

 های تحقیقاتی مرتبط با اسانس مراکز علمی و پژوهشی ها و پروژه نامه  حمایت و سفارش پایان . 13

ز طریـق   ا پژوهـشکده ز تالش در جهت معرفی فعالیت هـای پژوهـشی       علمی و نی   همایش های برگزاری   . 14
 انتشار نشریه و غیره

   در دانشگاهپژوهشکده فضای آموزشی و پژوهشی مرتبط با ایجاد و توسعه و تجهیز . 15
و خـارج کـشور در      نهادهای علمی و فرهنگی در داخل        ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و         . 16
 ت مربوطرراضوابط و مقارچوب چ

   داخلی و خارجیه از متخصصین متعهد و عالقه مندتالش در جهت جلب همکاری و استفاد . 17

  : به شرح ذیل می باشد پژوهشکدهنمودار سازمانی :4ماده 
  

  پژوهشکدهریاست

معاونت پژوهشی  و دانشجوییمعاونت آموزشی اداری و مالیمدیر 

 کدهشورای پژوهش

گروه استخراج و شناسایی ترکیبات
 انسی و کاربری آنهااس

  فرآیند طراحی نیمه صنعتی و صنعتیگروه
 های فرآوری اسانس های طبیعی

کشاورزی و اصالح نژادگروه
 و داروییاسانسینباتات
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  پژوهشکدهارکان و تشکیالت  :فصل دوم
  ارکان: 5ماده 

  رئیس) الف
  کدهشورای پژوهش) ب

  .یر نظر ریاست دانشگاه انجام می شودفعالیت های پژوهشکده مستقیما زکلیه  :تبصره

  رئیس: 6ماده 
آموزشـی و  های  و با توجه به فعالیت کاشان   دانشگاه   با مرتبه حداقل استادیار    از بین اعضای هیأت علمی       پژوهشکده رئیس

 انتخـاب مجـدد وی   . مـی شـود   سـال منـصوب  2 ریاست دانشگاه برای مدت ابالغ و با انتخاب پژوهشی مرتبط با اسانس  
  .مانع استبال

  رئیسو اختیارات وظایف : 7ماده 
  ارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات مربوط برای انجام هرچه بهتر امور در چپژوهشکده اداره و هدایت . 1
  ارچوب ضوابط و مقررات مصوبلی و اداری در چ قراردادها و اسناد ماتنظیم . 2
  تصویبتنظیم و پیشنهاد بودجه ساالنه و تفصیلی به مراجع ذیربط جهت  . 3
  و ارائه به مراجع ذیربطپژوهشکده های داخلی  نامه تهیه و پیشنهاد طرح تشکیالت و آیین . 4
   پژوهشکده های پژوهشی و دوره ها و برنامه های علمی نظارت بر حسن اجرای طرح . 5
 بـه رئـیس دانـشگاه     و مشاوران بر اساس ضوابط پژوهشکده مدیران گروه ها و روسای واحدهای پیشنهاد . 6

  جهت صدور ابالغ
ت های علمی و تحقیقاتی با مؤسـسا        ری ارتباط و ارائه پیشنهاد همکاری       های الزم جهت برقرا     ایجاد زمینه  . 7

  آموزشی و پژوهشی به شورای پژوهشکده
   آنهای و نظارت بر فعالیت کدهتشکیل شورای پژوهش . 8
   مربوطهای شرکت در جلسات و شوراها و کمیته . 9

  به مراجع ذیربط کدهپژوهش رش عملکرد ساالنهارائه گزا . 10

  شورای پژوهشکده: 8ماده 
  : نفر خواهند بود که عبارتند از9 نفر و حداکثر 5 حداقل ی پژوهشکدهترکیب اعضای شورا

  )رئیس شورا (کدهپژوهش رئیس . 1
  )دبیر شورا (کدهپژوهش معاون پژوهشی . 2
  پژوهشکده و دانشجوییمعاون آموزشی . 3
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  ها  گروهمدیران . 4
  یا اعضای شوراعضو  . 5

رئـیس  ابـالغ   و   کدهپژوهـش   با معرفی رئـیس     از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه      کدهپژوهش ین معاون :1تبصره  

  .باشد انتخاب مجدد وی بالمانع می. گردد  سال منصوب می2دانشگاه به مدت 
 با معرفی رئیس   کدهپژوهش خارج از داخل و   عضو یا اعضای شورا از میان پژوهشگران و صاحبنظران           :2تبصره  

  .شوند  سال با ابالغ ریاست دانشگاه منصوب می2برای مدت  شورای پژوهشکدهتایید   وکدهپژوهش

  وظایف و اختیارات شورای پژوهشی: 9ماده 
پژوهـشی  آموزشـی و  پژوهشی با توجه به خـط مـشی   ها و برنامه های آموزشی و         تهیه و تدوین سیاست    . 1

  دانشگاه
   و ارائه به شورای پژوهشی دانشگاهشیهای پژوه بررسی و تصویب طرح . 2
  های پژوهشی نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح . 3
  داوطلبان عضویت در هیأت علمیعلمی بررسی صالحیت  . 4
  نظارت بر انتشار نشریات علمی و پژوهشی . 5
  آموزشی و پژوهشی بررسی نیازهای تجهیزاتی، . 6
  های پژوهشی ی پژوهشی گروهها بررسی و تأیید گزارش . 7
   دانشگاه جهت تصویبمراجع ذیربط و ارائه به های داخلی نامه  آییننظیمبررسی و ت . 8
  پژوهشیآموزشی و های  تعیین اولویت . 9

  تعیین خط مشی ارتباطات علمی با سایر مراکز پژوهشی و آموزشی داخل و خارج . 10

  
  مقررات عمومی: فصل سوم

   اعضا:10ماده 
حوه انتخاب و گزینش علمی و عمومی و نیز ترفیع و ارتقاء             از نظر مقررات استخدامی و ن       هیأت علمی پژوهشکده   اعضای

  .باشند و غیره تابع مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می

  منابع مالی: 11ماده 
  : های زیر تامین می شودای از محل های سرمایه تملک داریی اعم از اعتبارات جاری و کدهپژوهش منابع مالی

  های ابالغی ردیف . 1
  و برنامه های آموزشیشی از طرح های پژوهشی و مطالعاتیدرآمد های نا . 2
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 اشخاص حقیقی و حقوقی... جوایز و ها، هدایا،  کمک . 3

تامین بخـشی از نیـاز هـای مـالی          اساسنامه به منظور    نهایی   سال از تاریخ تصویب      4دانشگاه به مدت     :1 تبصره

بـدیهی  . یئت رئیسه اختصاص مـی دهـد       را با تصویب ه    بودجه ای  خود   اعتبارات مربوط به  از محل   پژوهشکده  
  .است پس از این مدت پژوهشکده باید از محل منابع مالی ذکر شده فعالیت های خود را پی گیری نماید

از نظر مقررات مالی مشمول آیین نامه مـالی          در هیئت امنا     خاصتا قبل از تصویب ضوابط       کدهپژوهش:2 تبصره

  .باشد لی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میها و مراکز آموزش عا و معامالتی دانشگاه

  انحالل: 12ماده 

 تـصویب هیئـت امنـا و        و تأییـد ریاسـت دانـشگاه و       یا شورای دانـشگاه      کده با پیشنهاد شورای پژوهش    کدهپژوهش انحالل
  .شورای گسترش آموزش عالی امکان پذیر است

 شـورای    و با تأیید رئـیس دانـشگاه و تـصویب          کدهپژوهشه به پیشنهاد شورای      هرگونه تغییر در مفاد این اساسنام      :13هماد
  .پذیر است  شورای گسترش آموزش عالی امکاندانشگاه و هیئت امنا و

 به تصویب شورای پژوهشی دانـشگاه       23/7/1386تبصره در تاریخ     5  ماده و  14 فصل،   3 این اساسنامه مشتمل بر      :14ماده  
 به تصویب شورای دانـشگاه و در        12/9/1386هیئت رئیسه دانشگاه و در تاریخ       به تصویب    20/8/1386کاشان و در تاریخ     

شورای گـسترش آمـوزش عـالی        به تصویب هیئت امناء دانشگاه و در تاریخ                 به تصویب                            19/10/1386تاریخ  
 .رسیده و از تاریخ تصویب الزم االجرا است


