
                               
 

1 

 

 

كميته هاي تحقيقات  آئين نامه اجرايي شبكه همكار منطقه اي

 دانشجويي

  تعزيف:1هازُ   

وويتِ تحميمات زاًطجَيي  ضثىِ ّوىار هٌغمِ اي وويتِ ّاي تحميمات زاًطجَيي هجوَعِ اي است هتطىل اس چٌس  

ٍ زتيزاى وويتِ ّاي تحميمات اٍري ٍتَافك سزپزستاى  وِ زر راستاي اجزاي سياستْاي اتالغي هعاًٍت تحميمات ٍ في

ضيزاس ٍ تز اساس هطتزوات جغزافيايي ٍ تعضا  3/3/86ّوايص ّن اًسيطي هَرخ  زاًطجَيي سزاسز وطَر زر ضاًشزّويي

پژٍّطي ٍ تمَيت  جْت ارتما ٍ تزٍيج فزٌّگ پژٍّص ّاي چٌس هزوشي زر تيي زاًطجَياى،تثازل تجزتيات پژٍّطي ٍ

  .هي ًوايس ات زاًطجَيي عضَ ضثىِ تطىيل ٍ فعاليتهحيظ اًگيشضي وويتِ ّاي تحميك

  :تمسين هيطًَس ضثىِ هٌغمِ اي تِ ضزح سيز 6وويتِ ّاي تحميمات زاًطجَيي سزاسز وطَر زر :1تثػزُ     

تزتيت -تْشيستي...-تميِ ا-ارتص-ضاّس-آساز-ضْيستْطتي-ايزاى-تْزاى زاًطگاُ ّاي علَم پشضىي:ضثىِ هٌغمِ تْزاى  

  هسرس

  لن-ضْزوزز-يشز-رفسٌجاى-وزهاى-واضاى-اران-اغفْاى زاًطگاُ ّاي علَم پشضىي:ُ هٌغمِ هزوشضثه  

  تجٌَرز-ضاّزٍز-سثشٍار-گٌاتاز-تيزجٌس-ساتل-ساّساى-هطْس زاًطگاُ علَم پشضىي:ضثىِ هٌغمِ ضزق  

  سًجاى-وززستاى-ايالم-لشٍيي-لزستاى-ّوساى-وزهاًطاُ زاًطگاُ علَم پشضىي:ضثىِ هٌغمِ غزب  

  ارزتيل–سوٌاى -گلستاى-هاسًسراى-تاتل-گيالى-ارٍهيِ-تثزيش زاًطگاُ علَم پشضىي:ضثىِ هٌغمِ ضوال  

  ياسَج-تَضْز-فسا-جْزم-تٌسرعثاس-اَّاس-ضيزاس زاًطگاُ علَم پشضىي:ضثىِ هٌغمِ جٌَب  

  ساذتار ٍ ٍظايف ضثىِ ّاي ّوىار: 2هازُ   

 :ضَراي راّثززي:تٌس الف  

اغلي تػوين گيزي زر ذػَظ فعاليتْاي علوي آهَسضي ٍ  ُ ٍظيفِ سياستگذاري ٍ ّوچٌيي هزجعضَراي راّثززي ضثه

  .عْسُ ذَاّس زاضت پژٍّطي ضثىِ زرّز هٌغمِ را تِ

  :تزوية ايي ضَرا عثارت است-1تثػزُ   

 (رئيس ضَرا)سزپزست وويتِ تحميمات زاًطجَيي ٍاجس زتيزذاًِ ضثىِ  

  ًطجَيي عضَ ضثىِزتيزاى وويتِ ّاي تحميمات زا  
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  زٍ ًفز اس سزپزستاى وويتِ ّاي عضَ ضثىِ تِ اًتراب زتيزاى  

  زٍ ًفز اس پيطىسَتاى وويتِ ّاي عضَ ضثىِ تِ اًتراب زتيزاى  

سال تعس تا حىن رئيس زٍرُ اي ضَرا  اعضا تزاي يه زٍرُ يه سالِ اس اتتساي تيزهاُ ّزسال تا اًتْاي ذززاز-2تثػزُ   

  . اًتراب هيطًَس

زاًطجَيي ٍسارت تْساضت  احىام رٍساي ضَراي راّثززي ضثىِ ّا تَسظ سزپزست زفتز ّواٌّگي تحميمات-3تثػزُ   

  .غازر هيطَز

تٌس الف  1هَرز اضارُ زر تثػزُ  تعساز اعضاي ضَراي راّثززي هيثايست فزز تاضٌس ٍ ضثىِ ّايي وِ تا تزوية-4تثػزُ   

  .وززى ًفزات پيطىسَت تِ تطريع زتيزاى السام وٌٌس عزيك ون يا سيازفزز ًطسُ اًس، هيثايست اس  2هازُ 

  :زتيزذاًِ-تٌس ب  

جلسات ضَرا،اعالع رساًي،ٍ  زتيزذاًِ ضثىِ ٍظيفِ پيگيزي اجزاي هػَتات ضَراي راّثززي ،ّواٌّگي تزگشاري  

  .ضجَيي را تِ عْسُ زارزّواٌّگي تحميمات زاى ارتثاعات زرٍى ضثىِ ٍ تيي ضثىِ اي ٍّوچٌيي ارتثاط تا زفتز

زاًطجَيي عضَ ضثىِ وِ تزذَرزار  هىاى زتيزذاًِ تِ غَرت چزذص سالياًِ زر يىي اس وويتِ ّاي تحميمات -1تثػزُ   

  .راّثززي ضثىِ اًتراب هيگززز اس اهىاًات السم زتيزذاًِ اي است تا اًتراب ضَراي

  :عثارتٌس اس ي تحميمات زاًطجَيي هتماضيضزط السم تزاي استمزار زتيزذاًِ زروويتِ ا -2تثػزُ   

  ارائِ هَافمت رسوي رياست زاًطگاُ .1 

هعاًٍت تحميمات ٍ فٌاٍري ٍسارت  ٍجَز ضَراي هزوشي ٍ پژٍّطي وويتِ تحميمات زاًطجَيي هغاتك اساسٌاهِ اتالغي  .2

  زرهاى ٍ آهَسش پشضىي تْساضت،

  ّوىار اهىاى ايجاز فضا زر سايت ايٌتزًتي تزاي ضثىِ  .3

  ....ٍجَز اهىاًات زتيزذاًِ اي اس لثيل تلفي،فاوس،ايٌتزًت ٍ .4 

   

تحميمات تاييس ضَراي سياستگذاري  تِ 1386ذززاز هاُ  30تثػزُ زر تاريد  7ايي آئيي ًاهِ زر زٍ هازُ ٍ زٍ تٌس ٍ 

 .زاًطجَيي اتالغ گززيس زاًطجَيي رسيس ٍ جْت اجزا تِ وويتِ ّاي تحميمات


