
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 حًزٌ َای علمیٍ خًاَران َای پژيَشیآییه وامٍ پیشىُادی  َستٍ

اساتید (-آموختگاندانش)  

ّبی ّب ٍ اًذٍختِپَیبیی آهَختِّبی علوی حَصٍیبى ٍ دس جْت ّب ٍتالؽػبصی فعبلیت هٌذًظبمهٌظَس ثِ 

  ؿَد.ًبهِ تـکیل هیثش اػبع ایي آییي ّبی پظٍّـیّؼتِ، آهَختگبىداًؾعلوی 

 

 : تعزیف 1ماده 

ػژغ   کژِ یژ    ؿژَد  اعژال  هژی   عالقوٌذ ثِ پژظٍّؾ حَصٍی اػبتیذ ٍ آهَختگبى داًؾتـکل پظٍّـی اص  ثِ

 .ثبؿٌذثِ تحصیل ٍ لَ دس ػغَح ثبالتش هـغَل اًذ التحصیل ؿذُتحصیلی سا فبسغ

 
 : اهداف 2ماده 

  ؛آهَختگبىثشای داًؾهٌذ ًظبمپظٍّـی ػبصی تـکل ثخـی ٍ فشصت -2-1

 ّبی پظٍّـی هذاسع علویِ؛دس گؼتشؽ فعبلیتآهَختگبى داًؾگیشی اص تَاًوٌذی علوی پظٍّـی ثْشُ -2-2

 .ای )علوی پظٍّـی(یِ خَاّشاى دس تحقیقبت دیٌی حشفِّبی علوافضایؾ ػْن حَصُػبصی صهیٌِ -3-2

 

 ارکان : 3ماده 

 (هذیش ّؼتِاستاد راهنما ) -1-3

 دبیر هسته -2-3

 اعضبء عبدی -3-3

 

 شزایط تشکیل  :  4ماده 

 ؿَد:ّؼتِ پظٍّـی ثب ؿشایظ صثش تـکیل هی

 ثب احتؼبة اػتبد؛ ی  ّؼتِدس  داٍعلت ًفش 7ٍ حذاکثش  5عضَیت حذاقل -1-4

 حضَس الضاهی اػبتیذ داسای اًگیضُ ٍ ػبثقِ پظٍّـی ثِ عٌَاى اػتبد ساٌّوب؛-2-4

  آیی اعضبی ّؼتِ؛اهکبى اػتفبدُ اص هکبى هٌبػت ثشای جلؼِ ٍ گشدّن-3-4

 ًفش تـکیل ؿَد. 3تَاًذ ثب حذاقل اػبتیذ هی : ّؼتِ 1تجصشُ 



 ػبیش هذاسع ٍجَد داسد. اهکبى تـکیل ّؼتِ هـتشک ثب: 2تجصشُ 

 اػژتبى هتقبیژی   یژب  هذسػِ ٍتصذی آى ثب ای ٍ یب فشا اػتبًی، ّبی فشاهذسػِتـکیل ّؼتِ: دس صَست 3تجصشُ 

 اػت.

 

 : شزایط عضویت  5ماده

  ؛حَصُ علویِخَاّش یب اػتبد  آهَختِ ٍداًؾ -1-5

 ؛داؿتي فشصت فعبلیت پظٍّـی ٍ اًگیضُ الصم -2-5

 ؛گشٍّیفعبلیت تعْذ ثِ اًجبم  -3-5

 ّبی هشتجظٍ حضَس دس کبسگبُ تعْذ ثِ فشاگیشی هْبستْبی پظٍّـی-4-5

 

 (استاد راهنما)شزایط مدیز : 6ماده 

 ؛ػبیش اعضبء ِعلوی هقجَل ًؼجت ث عشاص -1-6

  ؛پظٍّـیٍ پیـیٌِ  هْبست -2-6

 .تَاًوٌذی هذیشیت پظٍّـی -3-6

 

 (استاد راهنمامدیز ) وظایف :  7ماده 

 ؛حضَس ٍ هذیشیت پظٍّؾ ّؼتِ -1-7

 ؛ّبی پظٍّـیّذایت ٍ ساٌّوبیی فعبلیت -2-7

 .ّبی هصَةتصَیت خَاّی ٍ ساّجشی عشح -3-7

 دبیز هسته: 8ماده 

 ٍ توذیذ آى ثالهبًع اػت.گشدد هیػبل اًتخبة ثب سأی اکثشیت اعضبء ثشای هذت دٍ  دبیر

 دبیز وظایف :  9ماده 

 ٍظبیف صیش سا ثِ عْذُ داسد:ّؼتِ  دبیر

 ّوبٌّگی ثب اعضبء ّؼتِ ثشای تـکیل جلؼبت؛ -1-9

 ؛غ دػتَس جلؼبت ٍ هصَثبت ثِ اعضب پغ اص تأییذ هذیشتٌظین ٍ اثال -2-9

 ؛  هذیشی گضاسؽ ثِ ی ّؼتِ ٍ اسائِّبفعبلیتپیگیشی -3-9



 ٍ هصَثبت ّؼتِ؛ّب ثجت ٍ ثبیگبًی فعبلیت-4-9

 ؛ّبی پظٍّـیٍ فعبلیت حقیقبتت ،پیگیشی ٍیعیت پشٍطُ ّب-5-9

 ؛جْت اسائِ ثِ هذیشیت اػتبًی ،اسائِ گضاسؽ فصلی ٍ ػبالًِ ثِ هعبٍى پظٍّؾ هذسػِ-6-9

 .پظٍّبًِ ٍ گضاسؽ اقذام ثِ هحققبىپیگیشی اهَس هبلی هشثَط ثِ -7-9

 

 نحوه جذب و گشینش، انتقال و لغو عضویت: 11ماده 

 ؛ثش اػبع هعشفی اعضبء -1-10

 ؛ثشسػی ّبی صالحیت تَػظ دثیش -2-10

 ؛تصَیت دس ؿَسای علوی گشٍُ -3-10

 صذٍس حکن تَػظ هذیش ٍ یب اثغبل عضَیت -4-10

 

 وظایف مدیز مدرسه:  11ماده 

 ؛فشاّن ًوَدى اهکبًبت الصم -1-11

  ؛ّبّؼتِتبهیي اعتجبس هبلی الصم ثشای  -2-11

  ؛توْیذات الصم ثشای ثشقشاسی تعبهل ثشٍى حَصٍی -3-11

-ّب ثِ عالة هذسػژِ جْژت فشٌّژ    پظٍّـی ّؼتِ -ایجبد صهیٌِ الصم ثشای اسائِ گضاسؽ عولکشد علوی 4-11

 .ػبصی

 

  وظایف معاونت پژوهش مدرسه: 12ماده 

 هٌذ ثِ پظٍّؾ هذسػِ؛پظٍّـگش یب عالقِ آهَختگبىداًؾؿٌبػی ؿٌبػبیی ٍ ظشفیت-1-12

 ٍ ػبصهبًذّی هتقبییبى عضَیت دس ّؼتِ؛  ساّجشی -2-12

 ّب؛ّبی هختلف ٍ اتخبر توْیذ الصم ثشای تثجیت ٍ تذاٍم ّؼتِّب دس قبلت گشایؾتـکیل ٍ اػتقشاس ّؼت3-12ِ

 ّبی پظٍّـی هذسػِ؛ّؼتِ تبهیي ّضیٌِپیؾ ثیٌی ثَدجِ ػبالًِ ٍ -4-12

 ؛اػتبى پظٍّؾ علوی ؿَسایتبییذ دس ذام ثشای اق -5-12

 ثَعِ.تْیِ گضاسؽ ّبی فعبلیت ٍ اسائِ ثِ هؼئَلیي هش-6-12
 

 وظایف معاونت پژوهشی استان  :13ماده

 ؛ّبی ػتبدّب ٍ دسخَاػتتَصیع ٍ اثالغ دػتَسالعول-1-13



 ّبی پظٍّـی؛ٍ هعٌَی اص ّؼتِ ّبی هبدیًظبست ٍ حوبیت-2-13

 ؛ّبی اػتبًیگیشی اص ظشفیتثب ثْشُ ّبی پظٍّـی دس هشکض اػتبىخبًِ ّؼتِتـکیل دثیش-3-13

 ؛ٍ اسػبل ثِ ػتبد ّبْیِ ٍ تذٍیي گضاسؿبت عولکشد ّؼتِت-4-13

 

 :  انحالل هسته 14ماده 

 ؿَد.دس هَاسد ریل ّؼتِ هٌحل هی

 ؛اػٌبد ثبالدػتیهغبیشت فعبلیت ّؼتِ ثب  -1-14

 ؛خشٍج اعضبء، اًتقبل ٍ یب عذم حضَس عَالًی اعضبء -2-14

 .ًب کبسآهذی پظٍّـی ّؼتِ -3-14

 

 : امتیاسات15ماده  

 اعضبء ّؼتِ اص اهتیبصات صیش ثشخَسداس هی ؿًَذ.

 ؛چبح ٍ ًـش آثبس پظٍّـی ،حوبیت اص تذٍیي -1-15

 ؛هغبثق ؿشایظثشخَسداسی اص اهتیبص ٍسٍد ثِ هقبعع ثبالتش -2-15

 ؛دس صَست احشاص ؿشایظ خَاّشاى جزة دس هَػؼبت پظٍّـی حَصٍیاٍلَیت -3-15

دس  ٍ ساٌّوبیی تحقیقژبت ثژشای اػژبتیذ    ّبّبی هشثَط ثِ جـٌَاسُاسصیبثی ،ّباٍلَیت دس ٍاگزاسی پشٍطُ-4-15

 ؛صَست داسا ثَدى ػبیش ؿشایظ

 .سفبّیٍ تؼْیالت  اٍلَیت دس ثشخَسداسی اص اهکبًبت-5-15
 

ّبی ؿَسای هذیشاى هعبًٍت پظٍّؾ حَصُ ثِ تصَیت 11/10/96تجصشُ دس تبسیخ  3هبدُ ٍ 15ایي آییي ًبهِ  دس

 علویِ خَاّشاى سػیذ ٍ اص تبسیخ اثالغ الصم االجشاػت.


