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 كميته هاي تحقيقات دانشجويي آئين نامه اجرايي شبكه همكار منطقه اي

 (1131 تابستان)بازنگري  

  تعريف :1ماده   

كميته  شبكه همكار منطقه اي كميته هاي تحقيقات دانشجويي مجموعه اي است متشكل از چند  

و بر اساس  وري آ و فن هاي ابالغي معاونت تحقيقات تحقيقات دانشجويي كه در راستاي اجراي سياست

ارتقا و ترويج فرهنگ پژوهش هاي چند مركزي در بين  در راستاي مشتركات جغرافيايي و پژوهشي و

پژوهشي و تقويت محيط انگيزشي كميته هاي تحقيقات دانشجويي عضو  تبادل تجربيات دانشجويان،

 . مي نمايد شبكه تشكيل و فعاليت

  تقسيم  منطقه اي به شرح زيرهاي شبكه سراسر كشور در يي كميته هاي تحقيقات دانشجو :1تبصره 

  :شوند مي

 3تیپ  2تیپ  1تیپ  شبکه همکار

 بهشتي شهيد ،تهران 01 تهران
 تهران آزاد، ارتشالبرز،  ايران ،تربيت مدرس،بهزيستي،بقيه ا...، شاهد

 ، آزاد يزدقم، شهركرد رفسنجان ،يزد ،كاشان ،اراك كرمان،اصفهان 9 مركز

 شاهرود سمنان، گلستان، مازندران، بابل - 5 شمال

 ياسوج، بوشهر ،فسا ،جهرم بندرعباس شيراز 6 جنوب

 ايالم دزفول، كرمانشاه ،لرستان اهواز 5 جنوب غرب

 كردستان اردبيل، زنجان، قزوين ،گيالن،اروميه ،همدان تبريز 8 شمال غرب

 مشهد 9 شرق 
، نيشابور، وردجنب ،سبزوار ،گناباد زاهدان ،بيرجند

 زابل ،تربت حيدريه

مي بايست يک ترجيحاً در هر شبكه همكار براي بهره مندي از امكانات علمي پژوهشي  :2تبصره 

     وجود داشته باشد.)مادر(  0دانشگاه تيپ 

 ليسمه تعاب
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  : ساختار شبكه هاي همكار2ماده 

  :شرح ذيل استبه  شبکه همکار شورای مرکزی یاعضاترکيب 

 هر شبكه  عضو ته هاي تحقيقات دانشجوييدبيران كمي -

 هر شبكه عضو سرپرستان كميته هاي تحقيقات دانشجويي  -

   هر شبكه كميته هاي تحقيقات دانشجوييدانشجويي دبير در دو نفر از پيشكسوتان  -

به هر شبكه وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي عضو شوراي سياستگذاري يا اعضاي عضو  -

 عنوان عضو افتخاري
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 : وظايف شبكه هاي همكار1ماده 

وظيفه سياستگذاري در خصوص فعاليتهاي علمي آموزشي ، همكار منطقه اي شوراي مركزي در هر شبكه

ا به عهده خواهد داشت. چگونگي بهره مندي حداكثري از امكانات هر يک از دانشگاه رو پژوهشي شبكه 

، كارگاه هاي آموزشي و مشترك قيقاتيها در راستاي تقويت عملكرد درون شبكه اي، تورهاي تح

و ... از موضوعات قابل بحث در جلسات  ، انجام طرح هاي تحقيقاتي مشتركپژوهشي، نشست هاي علمي

  اين شورا خواهد بود.

در نشست دبيران و ترجيحا )هر فصل يک جلسه( و شوراي مركزي  جلسه چهار قلحداسال  در هر

 .تشكيل شودسرپرستان 

بازديد از دانشگاه هاي عضو شبكه همكار و ارزيابي چک ليست كيفي فعاليت هاي كميته هاي تحقيقات 

مي باشد. اين بازديدها با پوينت آن  لو با مديريت فوكاهر شبكه  شبكه همكاردانشجويي بر عهده 

قل يک و حتي المقدور در هر سال حدا تحقيقات دانشجويي صورت مي پذيرد كميته كشوري هماهنگي 

  بازديد از تمامي كميته هاي تحقيقات دانشجوئي عضو شبكه همكار انجام شود.

و مديريت جلسات بر عهده فوكال  نصف + يک نفر از اعضارسميت در جلسات شوراي مركزي با  (1تبصره

 خواهد بود. شبكه پوينت

 فوكال پوينت هر شبكه  : 4ماده 

و پيگيري فعاليت هاي مربوط  اهي كه مسئوليت هماهنگيفوكال پوينت در هرشبكه عبارت است از دانشگ

 به شبكه را بر عهده خواهد داشت.

دانشگاه فوكال پوينت در هر شبكه بر اساس انتخابات برگزار شده و با راي  :نحوه انتخاب( 1تبصره 

طقه در جلسه شوراي مركزي شبكه همكار منيک سال انتخاب مي شود. اين انتخابات اكثريت آرا به مدت 

  انتخاب خواهد شد.و در حاشيه نشست دبيران و سرپرستان در كنگره پژوهشي سراسري ساليانه اي 

 :  منطقه ایشبکه همکار  فوکال پوينت وظايف( 2 تبصره

 شبكه همكارشوراي مركزي مديريت برگزاري جلسات  -

 انه كميته كشوري تحقيقات دانشجوييارائه گزارش عملكرد سه ماهه به دبيرخ -

 همكار  دبيرخانه شبكهل تشكي -
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وظيفه پيگيري اجراي مصوبات  دبيرخانه هر شبكه كه تحت نظر فوكال پوينت هر شبكه مي باشد

و ارتباطات درون  اطالع رساني جلسات شورا، هماهنگي برگزاري ،مركزي شبكه همكارشوراي 

شجويي را به نتحقيقات دا دبيرخانه كميته كشوريهمچنين ارتباط با  شبكه و بين شبكه اي و

به عهده كميته تحقيقات دانشجويي فوكال پوينت دوره وظايف اين دبيرخانه در هر  د.عهده دار

 است.

کميته کشوری متعهد است از فعاليت های شبکه های همکار درچهارچوب شرح وظائف ( 4ماده 

 آنها حمايت مالی و معنوی به عمل آورد.

لسه دبيران و سرپرستان کميته های تحقيقات جتبصره در  5و ماده  4 اين آئين نامه در

دانشجويی رسيد  تحقيقات تاييد شورای سياستگذاری به 11/6/31تاريخ دانشجوئی کشور در 

 .دانشجويی ابالغ گرديد و جهت اجرا به کميته های تحقيقات


