
    
 

 

 آئیي ًاهَ اجزایی ػثکَ ُوکار هٌطمَ ای کویتَ ُای تحمیمات داًؼجْیی   

  3 شماره :

  1392/12/28 تاریخ :

 کویتَ ُای تحمیمات داًؼجْیی  ًاحد صادر کننده :

 آئیي ًاهَ اجزایی ػثکَ ُوکار هٌطمَ ای کویتَ ُای تحمیمات داًؼجْیی  مٌضٌع :

  متن :
 

 شبکو ىمکار منطقو ای کمیتو ىای تحقیقات دانشجٌییآئین نامو اجزایی 
 

 :تعزیف1ماده 
 
ػثکَ ُوکار هٌطمَ ای کویتَ ُای تحمیمات داًؼجْیی هجوْعَ ای اطت هتؼکل اس   

چٌذ کویتَ تحمیمات داًؼجْیی کَ در راطتای اجزای طیاطتِای اتالغی هعاًّت 
تحمیمات داًؼجْیی  ّ دتیزاى کویتَ ُای  تحمیمات ّ في اّری ّتْافك طزپزطتاى

ػیزاس ّ تز اطاص  3/3/68طزاطز کؼْر در ػاًشدُویي ُوایغ ُن اًذیؼی هْرخ 
هؼتزکات جغزافیایی ّ تعضا پژُّؼی ّ جِت ارتما ّ تزّیج فزٌُگ پژُّغ ُای چٌذ 
هزکشی در تیي داًؼجْیاى،تثادل تجزتیات پژُّؼی ّ تمْیت هحیظ اًگیشػی کویتَ ُای 

 کَ تؼکیل ّ فعالیت هی ًوایذ.تحمیمات داًؼجْیی عضْ ػث
 
  
 

ػثکَ هٌطمَ ای تَ ػزح  8:کویتَ ُای تحمیمات داًؼجْیی طزاطز کؼْر در 1تثـزٍ 
 سیز تمظین هیؼًْذ:

 
-ػاُذ-آساد-ػِیذتِؼتی-ایزاى-*ػثکَ هٌطمَ تِزاى:داًؼگاٍ ُای علْم پشػکی تِزاى

  تزتیت هذرص-تِشیظتی-تمیَ ا...-ارتغ
 

-رفظٌجاى-کزهاى-کاػاى-اراک-ُای علْم پشػکی اؿفِاى *ػثکَ هٌطمَ هزکش:داًؼگاٍ
  لن-ػِزکزد-یشد
 

-طثشّار-گٌاتاد-تیزجٌذ-ساتل-ساُذاى-*ػثکَ هٌطمَ ػزق:داًؼگاٍ علْم پشػکی هؼِذ
  تجٌْرد-ػاُزّد

 
-ایالم-لشّیي-لزطتاى-ُوذاى-*ػثکَ هٌطمَ غزب:داًؼگاٍ علْم پشػکی کزهاًؼاٍ

 سًجاى -کزدطتاى
 

-گلظتاى-هاسًذراى-تاتل-گیالى-ارّهیَ-ػوال:داًؼگاٍ علْم پشػکی تثزیش*ػثکَ هٌطمَ 
  اردتیل–طوٌاى 

 
-تْػِز-فظا-جِزم-تٌذرعثاص-اُْاس-*ػثکَ هٌطمَ جٌْب:داًؼگاٍ علْم پشػکی ػیزاس

  یاطْج



 
 : ساختار ً ًظایف شبکو ىای ىمکار 2ماده 

 
 تٌذ الف:ػْرای راُثزدی:

ری ّ ُوچٌیي هزجع اؿلی تـوین گیزی در ػْرای راُثزدی ػثکَ ّظیفَ طیاطتگذا
خـْؽ فعالیتِای علوی آهْسػی ّ پژُّؼی ػثکَ درُز هٌطمَ را تَ عِذٍ خْاُذ 

 داػت.
 

 تزکیة ایي ػْرا عثارت اطت:-1تثـزٍ 
 
  . طزپزطت کویتَ تحمیمات داًؼجْیی ّاجذ دتیزخاًَ ػثکَ)رئیض ػْرا(1
 
  َ. دتیزاى کویتَ ُای تحمیمات داًؼجْیی عضْ ػثک2
 
  . دّ ًفز اس طزپزطتاى کویتَ ُای عضْ ػثکَ تَ اًتخاب دتیزاى3
 
  . دّ ًفز اس پیؼکظْتاى کویتَ ُای عضْ ػثکَ تَ اًتخاب دتیزاى4
 

اعضا تزای یک دّرٍ یک طالَ اس اتتذای تیزهاٍ ُزطال تا اًتِای خزداد طال تعذ -2تثـزٍ 
 تا حکن رئیض دّرٍ ای ػْرا اًتخاب هیؼًْذ.

 
احکام رّطای ػْرای راُثزدی ػثکَ ُا تْطظ طزپزطت دفتز ُواٌُگی -3تثـزٍ 

 تحمیمات داًؼجْیی ّسارت تِذاػت ؿادر هیؼْد.
 

تعذاد اعضای ػْرای راُثزدی هیثایظت فزد تاػٌذ ّ ػثکَ ُایی کَ تا تزکیة -4تثـزٍ 
اد کزدى فزد ًؼذٍ اًذ، هیثایظت اس طزیك کن یا سی 2تٌذ الف هادٍ  1تثـزٍ   هْرد اػارٍ در

 ًفزات پیؼکظْت تَ تؼخیؾ دتیزاى الذام کٌٌذ.
 

 دتیزخاًَ:-تٌذ ب
 

دتیزخاًَ ػثکَ ّظیفَ پیگیزی اجزای هـْتات ػْرای راُثزدی ،ُواٌُگی تزگشاری 
جلظات ػْرا،اطالع رطاًی،ّ ارتثاطات درّى ػثکَ ّ تیي ػثکَ ای ُّوچٌیي ارتثاط تا 

 دارد.دفتز ُواٌُگی تحمیمات داًؼجْیی را تَ عِذٍ 
 

هکاى دتیزخاًَ تَ ؿْرت چزخغ طالیاًَ در یکی اس کویتَ ُای تحمیمات -1تثـزٍ 
داًؼجْیی عضْ ػثکَ کَ تزخْردار اس اهکاًات السم دتیزخاًَ ای اطت تا اًتخاب ػْرای 

 راُثزدی ػثکَ اًتخاب هیگزدد. 
 

ماضی ػزط السم تزای اطتمزار دتیزخاًَ درکویتَ ای تحمیمات داًؼجْیی هت -2تثـزٍ 
 عثارتٌذ اس:

 
 . ارائَ هْافمت رطوی ریاطت داًؼگاٍ 1
 
. ّجْد ػْرای هزکشی ّ پژُّؼی کویتَ تحمیمات داًؼجْیی هطاتك اطاطٌاهَ 2



  اتالغی هعاًّت تحمیمات ّ فٌاّری ّسارت تِذاػت،درهاى ّ آهْسع پشػکی
 
  . اهکاى ایجاد فضا در طایت ایٌتزًتی تزای ػثکَ ُوکار3
 
  ت دتیزخاًَ ای اس لثیل تلفي،فاکض،ایٌتزًت ّ..... ّجْد اهکاًا4
 
  
 

بو  1331خزداد ماه  33تبصزه در تاریخ  7این آئین نامو در دً ماده ً دً بند ً 
تایید شٌرای سیاستگذاری تحقیقات دانشجٌیی رسید ً جيت اجزا بو کمیتو 

 ىای تحقیقات دانشجٌیی ابالغ گزدید
  

 


