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 كميته هاي تحقيقات دانشجويي آئين نامه اجرايي شبكه همكار منطقه اي

 

  تعزيف:1ماده   

وويتِ تحميمات داًطجَيي  ضثىِ ّوىار هٌغمِ اي وويتِ ّاي تحميمات داًطجَيي هجوَعِ اي است هتطىل اس چٌذ  

ٍ دتيزاى وويتِ ّاي تحميمات اٍري ٍتَافك سزپزستاى  وِ در راستاي اجزاي سياستْاي اتالغي هعاًٍت تحميمات ٍ في

ضيزاس ٍ تز اساس هطتزوات جغزافيايي ٍ تعضا  3/3/86ّوايص ّن اًذيطي هَرخ  داًطجَيي سزاسز وطَر در ضاًشدّويي

پژٍّطي ٍ تمَيت  جْت ارتما ٍ تزٍيج فزٌّگ پژٍّص ّاي چٌذ هزوشي در تيي داًطجَياى،تثادل تجزتيات پژٍّطي ٍ

  .هي ًوايذ ات داًطجَيي عضَ ضثىِ تطىيل ٍ فعاليتهحيظ اًگيشضي وويتِ ّاي تحميك

  :تمسين هيطًَذ ضثىِ هٌغمِ اي تِ ضزح سيز 6وويتِ ّاي تحميمات داًطجَيي سزاسز وطَر در :1تثصزه     

تزتيت -تْشيستي...-تميِ ا-ارتص-ضاّذ-آساد-ضْيذتْطتي-ايزاى-تْزاى داًطگاُ ّاي علَم پشضىي:ضثىِ هٌغمِ تْزاى  

  هذرس

  لن-ضْزوزد-يشد-رفسٌجاى-وزهاى-واضاى-اران-اغفْاى داًطگاُ ّاي علَم پشضىي:ُ هٌغمِ هزوشضثه  

  تجٌَرد-ضاّزٍد-سثشٍار-گٌاتاد-تيزجٌذ-ساتل-ساّذاى-هطْذ داًطگاُ علَم پشضىي:ضثىِ هٌغمِ ضزق  

  سًجاى-وزدستاى-ايالم-لشٍيي-لزستاى-ّوذاى-وزهاًطاُ داًطگاُ علَم پشضىي:ضثىِ هٌغمِ غزب  

  اردتيل–سوٌاى -گلستاى-هاسًذراى-تاتل-گيالى-ارٍهيِ-تثزيش داًطگاُ علَم پشضىي:ضثىِ هٌغمِ ضوال  

  ياسَج-تَضْز-فسا-جْزم-تٌذرعثاس-اَّاس-ضيزاس داًطگاُ علَم پشضىي:ضثىِ هٌغمِ جٌَب  

  ساختار و وظايف شثكه هاي همكار: 2ماده   

 :شوراي راهثزدي:تند الف  

اغلي تػوين گيزي در خػَظ فعاليتْاي علوي آهَسضي ٍ  ُ ٍظيفِ سياستگذاري ٍ ّوچٌيي هزجعضَراي راّثزدي ضثه

  .عْذُ خَاّذ داضت پژٍّطي ضثىِ درّز هٌغمِ را تِ

  :تزكية اين شورا عثارت است-1تثصزه   

 (رئيس ضَرا)سزپزست وويتِ تحميمات داًطجَيي ٍاجذ دتيزخاًِ ضثىِ  

  ًطجَيي عضَ ضثىِدتيزاى وويتِ ّاي تحميمات دا  
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  دٍ ًفز اس سزپزستاى وويتِ ّاي عضَ ضثىِ تِ اًتخاب دتيزاى  

  دٍ ًفز اس پيطىسَتاى وويتِ ّاي عضَ ضثىِ تِ اًتخاب دتيزاى  

سال تعذ تا حىن رئيس دٍرُ اي ضَرا  اعضا تزاي يه دٍرُ يه سالِ اس اتتذاي تيزهاُ ّزسال تا اًتْاي خزداد-2تثصزه   

  . اًتخاب هيطًَذ

داًطجَيي ٍسارت تْذاضت  احىام رٍساي ضَراي راّثزدي ضثىِ ّا تَسظ سزپزست دفتز ّواٌّگي تحميمات-3تثصزه   

  .غادر هيطَد

تٌذ  1هَرد اضارُ در تثػزُ  تعذاد اعضاي ضَراي راّثزدي هيثايست فزد تاضٌذ ٍ ضثىِ ّايي وِ تا تزوية-4تثصزه   

  .وزدى ًفزات پيطىسَت تِ تطخيع دتيزاى الذام وٌٌذ عزيك ون يا سيادفزد ًطذُ اًذ، هيثايست اس  2الف هادُ 

  :دتيزخانه-تند ب  

جلسات ضَرا،اعالع رساًي،ٍ  دتيزخاًِ ضثىِ ٍظيفِ پيگيزي اجزاي هػَتات ضَراي راّثزدي ،ّواٌّگي تزگشاري  

  .ضجَيي را تِ عْذُ داردّواٌّگي تحميمات داى ارتثاعات درٍى ضثىِ ٍ تيي ضثىِ اي ٍّوچٌيي ارتثاط تا دفتز

داًطجَيي عضَ ضثىِ وِ تزخَردار  هىاى دتيزخاًِ تِ غَرت چزخص سالياًِ در يىي اس وويتِ ّاي تحميمات -1تثصزه   

  .راّثزدي ضثىِ اًتخاب هيگزدد اس اهىاًات السم دتيزخاًِ اي است تا اًتخاب ضَراي

  :عثارتٌذ اس ي تحميمات داًطجَيي هتماضيضزط السم تزاي استمزار دتيزخاًِ دروويتِ ا -2تثصزه   

  ارائِ هَافمت رسوي رياست داًطگاُ .1 

هعاًٍت تحميمات ٍ فٌاٍري ٍسارت  ٍجَد ضَراي هزوشي ٍ پژٍّطي وويتِ تحميمات داًطجَيي هغاتك اساسٌاهِ اتالغي  .2

  درهاى ٍ آهَسش پشضىي تْذاضت،

  ّوىار اهىاى ايجاد فضا در سايت ايٌتزًتي تزاي ضثىِ  .3

  ....ٍجَد اهىاًات دتيزخاًِ اي اس لثيل تلفي،فاوس،ايٌتزًت ٍ .4 
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