آئیه وامٍ تأسیس شعثٍ اوجمه
مقدمٍ

دس ساستای گستشش داهٌِ فعالیت اًجويّا ٍ استٌاد تِ هفاد اساسٌاهِ ٍ تِ هٌظَس پاسخگَیی تِ تأهیي ًیاصّا آئیي ًاهِ تأسیس
ضعثِ اًجوي تِ ضشح ریل هیآیذ.
الف) اَداف تأسیس شعثٍ

 .1صهیٌِ ساصی جْت گستشش هثاحث تخصصی ٍ تشٍیج هثاحث ًظشیِپشداصی ٍ تَلیذ علن دیٌی دس حَصُّای ضْشستاًی؛
 .2ضٌاسایی استعذادّا ٍ رخایش علوی حَصُّای ضْشستاًی ٍ تْشُتشداسی تْیٌِ اص ظشفیتّای تخصصی آًْا؛
 .3صهیٌِ ساصی جْت استقاء ٍ افضایص سغح داًص تخصصی اعضاء ضْشستاًی.
ب) شرایط تأسیس شعثٍ

ٍ .1جَد حذاقل ً 7فش عضَ پیَستِ ٍ ً 8فش عضَ ٍاتستِ دس ضْشستاى؛
 .2احشاص ضشائظ هادُ  13اساسٌاهِ ًوًَِ ٍ تثصشُّای آى؛
 .3تقاضای تأسیس ضعثِ تَسظ ً 5فش عضَ پیَستِ؛
 .4احشاص ضشٍست تأسیس ضعثِ تَسظ ّیأت هذیشُ ٍ تصَیة دس کویسیَى اًجويّا ٍ قغةّای علوی؛
ٍ .5جَد حذاقل اهکاًات افتتاح دفتش ضعثِ هاًٌذ اتاق ،تلفي ٍ سایش تجْیضات ضشٍسی.
ج) فرایىد تأسیس شعثٍ

 -1تکویل فشم تقاضای تأسیس تَسظ پٌج ًفش عضَ پیَستِ دس ضْشستاى؛
 -2تأییذ تقاضاًاهِ دس ّیأت هذیشُ اًجوي ٍ تصَیة آى دس هجوع عوَهی؛
 -3تصَیة دسخَاست اًجوي هشتَط تِ ّوشاُ تقاضاًاهِ دس کویسیَى اًجويّا ٍ قغةّای علوی؛
 -4پس اص اتالغ هصَتِ کویسیَى ،اًجوي اص هیاى پٌج عضَ پیَستِ ،سِ ًفش سا تِ هذت  2سال تِ عٌَاى اعضای
ضَسای اًجوي دس ضعثِ ضْشستاًی اًتخاب هیًوایٌذ؛
 -5یک ًفش اص اعضای ضَسا تِ عٌَاى دتیش ضعثِ تَسظ ّیأت هذیشُ اًتخاب ٍ تا حکن سئیس ّیأت هذیشُ هٌصَب
هیضَد.

د)اختیارات ي يظایف شعثٍ

 -1پیطٌْاد تشًاهِّا ٍ عشحّای اجشایی تِ ّیأت هذیشُ؛
ً -2وایٌذگی اص اًجوي دس هَاسد الصم؛
 -3تشگضاسی ٍ اجشای تشًاهِّای هصَب هاًٌذ ًطستّا ،کاسگاُّا ،کالسّا ،گشدّوایی ٍ  ...؛
 -4صهیٌِ ساصی تشای گستشش تعاهالت اًجوي تا هشاکض ٍ هجاهع علوی؛
 -5ایجاد حلقِّای علوی هتٌاسة تا ظشفیت تخصصی هَجَد دس ضْشستاى.
ٌ) يظایف دتیر شعثٍ

 -1تشًاهِ سیضی ٍ هذیشیت ضعثِ دس چاسچَب ضشح ٍظایف اتالغی اص سَی اًجوي؛
 -2ایفای ًوایٌذگی اص اًجوي دس استثاط ٍ تعاهل تا ّوِ هشاکض ٍ ضخصیت ّای علوی ضْشستاى؛
 -3هذیشیت ضعثِ ٍ اداسُ جلسات ضَسا؛
 -4استثاط هستوش تا سئیس ّیأت هذیشُ ؛
 -5پیگیشی هصَتات ّیات هذیشُ ٍ ضَسا هشتَط تِ ضْشستاى؛
 -6اسائِ گضاسش تِ ضَسا؛
ّ -7وکاسی تا تاصسساى اًجوي؛
 -8تْیِ ٍ تٌظین تشًاهِ ٍ تَدجِ ساالًِ ضعثِ ٍ اسسال آى تِ ّیات هذیشُ؛
 -9اهضاء کلیِ هشاسالت اسٌاد ٍ اٍساق تْاداس ٍ تعْذآٍس ضعثِ؛
 -11صهیٌِ ساصی جْت گستشش فعالیتْاٍ تشًاهِ ّای علوی اًجوي دس ضْشستاى.
ي ) اوحالل شعثٍ

 -1اًحالل ضعثِ اًجوي تا تأییذ ّیأت هذیشُ ٍ تصَیة هجوع عوَهی یا تصَیة کویسیَى تش اساس ضشایظ هٌذسج
دس آئیي ًاهِ اًحالل اًجويّا خَاّذ تَد؛
 -2دس صَست تصَیة اًحالل ضعثِ ،هجوع عوَهی ّیأت تصفیِای سا تشای پشداخت دیَى ٍ ٍصَل هغالثات
ضعثِ اًتخاب خَاّذ کشد ّیأت تصفیِ هَظف است پس اص ٍصَل هغالثات ٍ پشداخت تذّیّا کلیِ داسائی-
ّای هٌقَل ٍ غیش هٌقَل سا تا ًظاست دتیشخاًِ تِ اًجوي ٍاگزاس ًوایذ.

کمیسیًن اوجمهَا ي قطةَای علمی

