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 كميتٍ َاي تحقيقات داوشجًيي آئيه وامٍ اجرايي شبكٍ َمكار مىطقٍ اي

 (3131 تابستان)بازوگري  

  تعريف :1مادٌ   

مويتِ  ضبنِ ّونبس هٌغقِ اي مويتِ ّبي تحقيقبت داًطدَيي هدوَعِ اي است هتطنل اص چٌذ  

ٍ بش اسبس  ٍسي آ ٍ في ّبي ابالغي هعبًٍت تحقيقبت تحقيقبت داًطدَيي مِ دس ساستبي اخشاي سيبست

استقب ٍ تشٍيح فشٌّگ پژٍّص ّبي چٌذ هشمضي دس بيي  دس ساستبي هطتشمبت خغشافيبيي ٍ پژٍّطي ٍ

پژٍّطي ٍ تقَيت هحيظ اًگيضضي مويتِ ّبي تحقيقبت داًطدَيي عضَ  تببدل تدشبيبت داًطدَيبى،

 . هي ًوبيذ ضبنِ تطنيل ٍ فعبليت

  تقسين  هٌغقِ اي بِ ضشح صيشّبي ضبنِ سشاسش مطَس دس يي مويتِ ّبي تحقيقبت داًطدَ :1تثصزٌ 

  :ضًَذ هي

 3تیپ  2تیپ  1تیپ  شبکه همکار

 بْطتي ضْيذ ،تْشاى 31 تْشاى
 تْشاى آصاد، استصالبشص،  ايشاى ،تشبيت هذسس،بْضيستي،بقيِ ا...، ضبّذ

 ، آصاد يضدقن، ضْشمشد سفسٌدبى ،يشد ،مبضبى ،اساك مشهبى،اصفْبى 3 هشمض

 ضبّشٍد سمىان، گلستبى، هبصًذساى، بببل - 5 ضوبل

 يبسَج، بَضْش ،فسب ،خْشم بٌذسعببس شيزاس 6 خٌَة

 ايالم دصفَل، مشهبًطبُ ،لشستبى اًَاس 5 خٌَة غشة

 مشدستبى اسدبيل، صًدبى، قضٍيي ،گيالى،اسٍهيِ ،ّوذاى تبشيض 8 ضوبل غشة

 هطْذ 3 ضشق 
، ًيطببَس، َسددٌب ،سبضٍاس ،گٌبببد ساَذان ،بيشخٌذ

 صابل ،تشبت حيذسيِ

هي ببيست يل تشخيحبً دس ّش ضبنِ ّونبس بشاي بْشُ هٌذي اص اهنبًبت علوي پژٍّطي  :2تثصزٌ 

     ٍخَد داضتِ ببضذ.)هبدس(  3داًطگبُ تيپ 

 ليسوِ تعبب
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  : ساختار شبكٍ َاي َمكار2مادٌ 

  :ضشح ريل استبِ  شثکٍ َمکار شًرای مزکشی یاعضاتزکية 

 ّش ضبنِ  عضَ تِ ّبي تحقيقبت داًطدَييدبيشاى موي -

 ّش ضبنِ عضَ سشپشستبى مويتِ ّبي تحقيقبت داًطدَيي  -

   ّش ضبنِ مويتِ ّبي تحقيقبت داًطدَييداًطدَيي دبيش دس دٍ ًفش اص پيطنسَتبى  -

بِ ّش ضبنِ ٍابستِ بِ داًطگبُ ّبي علَم پضضني عضَ ضَساي سيبستگزاسي يب اعضبي عضَ  -

 عٌَاى عضَ افتخبسي
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 : يظايف شبكٍ َاي َمكار3مادٌ 

ٍظيفِ سيبستگزاسي دس خصَظ فعبليتْبي علوي آهَصضي ، ّونبس هٌغقِ اي ضَساي هشمضي دس ّش ضبنِ

ا بِ عْذُ خَاّذ داضت. چگًَگي بْشُ هٌذي حذامثشي اص اهنبًبت ّش يل اص داًطگبُ سٍ پژٍّطي ضبنِ 

، مبسگبُ ّبي آهَصضي ٍ هطتشك قيقبتيّب دس ساستبي تقَيت عولنشد دسٍى ضبنِ اي، تَسّبي تح

ٍ ... اص هَضَعبت قببل بحث دس خلسبت  ، اًدبم عشح ّبي تحقيقبتي هطتشكپژٍّطي، ًطست ّبي علوي

  ايي ضَسا خَاّذ بَد.

دس ًطست دبيشاى ٍ تشخيحب )ّش فصل يل خلسِ( ٍ ضَساي هشمضي  خلسِ چْبس قلحذاسبل  دس ّش

 .تطنيل ضَدسشپشستبى 

ببصديذ اص داًطگبُ ّبي عضَ ضبنِ ّونبس ٍ اسصيببي چل ليست ميفي فعبليت ّبي مويتِ ّبي تحقيقبت 

هي ببضذ. ايي ببصديذّب بب پَيٌت آى  لٍ بب هذيشيت فَمبّش ضبنِ  ضبنِ ّونبسداًطدَيي بش عْذُ 

قل يل ٍ حتي الوقذٍس دس ّش سبل حذا تحقيقبت داًطدَيي صَست هي پزيشد مويتِ مطَسي ّوبٌّگي 

  ببصديذ اص توبهي مويتِ ّبي تحقيقبت داًطدَئي عضَ ضبنِ ّونبس اًدبم ضَد.

ٍ هذيشيت خلسبت بش عْذُ  ًصف + يل ًفش اص اعضبسسويت دس خلسبت ضَساي هشمضي بب  (1تثصزٌ

 خَاّذ بَد. ضبنِ فَمبل پَيٌت

 فًكال پًيىت َر شبكٍ  : 4مادٌ 

ٍ پيگيشي فعبليت ّبي هشبَط  بّي مِ هسئَليت ّوبٌّگيفَمبل پَيٌت دس ّشضبنِ عببست است اص داًطگ

 بِ ضبنِ سا بش عْذُ خَاّذ داضت.

داًطگبُ فَمبل پَيٌت دس ّش ضبنِ بش اسبس اًتخبببت بشگضاس ضذُ ٍ بب ساي  :وحًٌ اوتخاب( 1تثصزٌ 

غقِ دس خلسِ ضَساي هشمضي ضبنِ ّونبس هٌيل سبل اًتخبة هي ضَد. ايي اًتخبببت امثشيت آسا بِ هذت 

  اًتخبة خَاّذ ضذ.ٍ دس حبضيِ ًطست دبيشاى ٍ سشپشستبى دس مٌگشُ پژٍّطي سشاسشي سبليبًِ اي 

 :  مىطقٍ ایشثکٍ َمکار  فًکال پًيىت يظايف( 2 تثصزٌ

 ضبنِ ّونبسضَساي هشمضي هذيشيت بشگضاسي خلسبت  -

 بًِ مويتِ مطَسي تحقيقبت داًطدَيياسائِ گضاسش عولنشد سِ هبِّ بِ دبيشخ -

 ّونبس  دبيشخبًِ ضبنِل تطني -
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ٍظيفِ پيگيشي اخشاي هصَببت  دبيشخبًِ ّش ضبنِ مِ تحت ًظش فَمبل پَيٌت ّش ضبنِ هي ببضذ

ٍ استببعبت دسٍى  اعالع سسبًي خلسبت ضَسا، ّوبٌّگي بشگضاسي ،هشمضي ضبنِ ّونبسضَساي 

طدَيي سا بِ ًتحقيقبت دا دبيشخبًِ مويتِ مطَسيّوچٌيي استببط بب  ضبنِ ٍ بيي ضبنِ اي ٍ

بِ عْذُ مويتِ تحقيقبت داًطدَيي فَمبل پَيٌت دٍسُ ٍظبيف ايي دبيشخبًِ دس ّش  د.عْذُ داس

 است.

کميتٍ کشًری متعُذ است اس فعاليت َای شثکٍ َای َمکار درچُارچًب شزح ( 4مادٌ 

 يظائف آوُا حمايت مالی ي معىًی تٍ عمل آيرد.

لسٍ دتيزان ي سزپزستان کميتٍ َای تحقيقات جتثصزٌ در  5ي مادٌ  4 ايه آئيه وامٍ در

داوشجًيی  تحقيقات تاييذ شًرای سياستگذاری تٍ 13/6/33تاريخ داوشجًئی کشًر در 

 .داوشجًيی اتالغ گزديذ رسيذ ي جُت اجزا تٍ کميتٍ َای تحقيقات


