
 

  

مراكز آموزش علمي كاربردي تحت نظارت آيين نامه شوراي پژوهش و فناوري 

دانشگاه جامع علمي كاربردي واحدهاي استاني 
 

 هدف) 1 ماده

هماهنگي در  منظوربه دانشگاه،  مراكز آموزش علمي كاربردي تحت نظارت واحدهاي استانيفناوري و پژوهش شوراي

 دانشگاه، تصويب برنامه  ها و طرح هاي پژوهشي و  هاي كاربردي و توسعه فناورياجراي سياست ها و مصوبات پژوهش

.  پيشنهاد آن به شوراي استاني تشكيل مي شود

 

 تعاريف) 2 ماده

 كاربرديعلمي جامع دانشگاه: دانشگاه- 2-1

 كاربرديعلمي جامع دانشگاه فناوري و پژوهش شوراي: اي دانشگاهشور- 2-2

 كاربرديعلمي جامع دانشگاهواحد استاني  فناوري و پژوهش شوراي: اي استانيشور- 2-3

- شوراي مركز  آموزش: شوراي پژوهش و فناوري مركز آموزش علمي كاربردي تحت نظارت واحد استاني دانشگاه 2-4

 جامع علمي كاربردي

 

 ي مركز آموزششورا وظايف) 3 ماده

بررسي توانمندي ها و زمينه هاي پژوهش و فناوري مركز آموزش و گروه هاي آموزشي مركز و انعكاس آن به شوراي  -

 استاني

 تشويق پژوهش هاي بين گروهي و فراهم آوردن امكانات و ايجاد هماهنگي الزم براي انجام آنها -

 توانمندسازي مركز در چرخه تبديل علم به ثروت -

 توانمندسازي مركز در زمينه تجاري سازي فعاليت انجمن هاي علمي -

 توانمندسازي مركز در زمينه هاي كارآفريني  -

 بررسي و اظهار نظر در خصوص طرح هاي پيشنهادي  -

 بررسي و اظهار نظر مواردي كه رئيس مركز به شورا ارائه مي دهد. -

  ارجاعي از سوي شوراي استانيموضوعات درباره تصميم گيري و بررسي -

: شوراي مركز آموزش برحسب مورد مي تواند بررسي و اظهار نظر در مورد طرح هاي پيشنهادي و ارزشيابي 1تبصره 

  طرح هاي اجرا شده و در دست اجراي گروه ها را به زير كميسيون هاي منتخب خود واگذار نمايد.  

: شوراي مركز آموزش بايد طرح هاي ارائه شده را حداكثر ظرف مدت يك ماه بررسي و نظر شورا را اعالم نمايد. 2تبصره 

 

 



 

  

اي مركز آموزش شور اعضاي تركيب) 4 ماده

 و هماهنگ ساختن آنها در مراكز آموزش علمي كاربردي، شوراي مركز آموزش با 3به منظور تحقق اهداف مذكور در ماده 

 تركيب اعضاي زير تشكيل مي گردد:

 شورا رئيس عنوان بهمركز آموزش علمي كاربردي   رئيس -

 شورا دبير عنوان به  مركزفناوري و پژوهش آموزش، معاون -

 شورا عضو عنوان به نماينده گروه هاي آموزشي مركز به پيشنهاد گروه و تأييد معاون پژوهش و فناوري مركز و استان -

مركز داراي فعاليت هاي برجسته در امر پژوهش و فناوري به انتخاب رئيس  اعضاي هيأت علمي و يا مدرسين از نفر سه -

 شورا عضو عنوان به مركز

 . امضا و ابالغ مي گردد دانشگاه رئيس واحد استاني توسط شورا اعضاي احكام: 3تبصره 

عضاي شورا براي يك دوره دو ساله منصوب و درصورت لزوم نسبت به تمديد ابالغ آنها اقدام خواهد شد. ا: 4تبصره 

: شورا مي تواند از متخصصين صالحيت دار براي مشورت و شركت در جلسات بدون داشتن حق رأي دعوت بعمل 5تبصره 

آورد. 

 

جلسات شورا هرماه يكبار تشكيل خواهد شد. در موارد ضروري رئيس مركز مي تواند اعضاي شورا را براي تشكيل  )5 ماده

جلسات فوق العاده دعوت نمايد. 

 

جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با رأي نصف به عالوه يك اعضاي حاضر در ) 6 ماده

جلسه مصوب و قابل اجرا خواهد شد. 

 انجام و سوابق ضبط ثبت، مسؤوليت و دارد عهده بر را شورا به مربوط اجرايي و اداري امور كليه انجام دبيرخانه: 6 تبصره

 تنظيم دبيرخانه، اداره مسؤوليت شورا، دبير. داشت خواهد عهده بر را شورا مالي مسائل پيگيري و اداري امور كليه

 بر را شورا مصوبات اجراي حسن بر نظارت و شورا يسئر امضاي از پس مصوبات ابالغ اعضا، از دعوت صورتجلسات،

 . داشت خواهد عهده

 موظف است پس از برگزاري هر جلسه شورا در مركز، صورتجلسه امضاء شده را به دبيرخانه دبيرخانه شورا: 7 تبصره

شوراي استاني دانشگاه ارسال نمايد. همچنين در پايان هر سال گزارش كاملي از جلسات برگزار شده به همراه مصوبات 

موجود ارائه شود. 

 

 رسيد دانشگاهشوراي پژوهش و فناوري  تصويب به 12/11/1392 تبصره در جلسه مورخ 7 ماده و 7ر د نامهينيآ اين )7 ماده

 .  باشدمي اجرا قابل تاريخ اين از و

 


