
  و رئیس يراهبرد يشورا يانتخاب اعضاو تشکیل مجمع عمومی دستورالعمل 

شبکه هاي تحقیقات علوم پزشکی

  

مجمع  یقات علوم پزشکیتحق يشبکه ها رکان از ا یکیبر اساس اساسنامه شبکه هاي تحقیقاتی، 

 ریاز ز ن مجمعیا. می باشند شبکه عضو هوموسس واحد11حداقل  نمایندگان که شاملباشد  یم یعموم

  . که تحقیقات می باشندبمهم فعالیت ش  يها ساخت

ار ینده تام االختیا نمای يقات و فناوریبا حضور معاون تحق حداقل سالی یکبار مجمع عمومیجلسا ت 

  : که شامل موارد زیر می باشدبمجمع عمومی ش وظایف. ابدییت میو رسم تشکیل شانیا

شوراي راهبردي  اعضاي انتخاب  

 برنامه هاي راهبردي و آیین نامه هاي داخلی و تغییرات مربوط به  تصویب ات ،پیشنهاددریافت

  آنها 

استماع گزارش عملکرد شبکه و تصویب برنامه هاي سال آینده  

تدوین و تصویب سیاست هاي کالن شبکه با توجه به رسالت آن  

 یول. باشد یبرخوردار مت یاز اهم  یمجمع عموم اتجلس یتمام يبرگزارد است که یالزم به تاک

 يت فوق العاده ایاز اهم يراهبرد يشورا ير به علت انتخاب اعضاین جلسات در موارد زیا يبرگزار

  :برخوردار است  

باشند  یمس یتاس در بدو که  یین جلسه مجمع در شبکه هایاول.   

استده یبه اتمام رس يراهبرد يشورا يس و اعضایکه زمان حکم رئ موجود  يشبکه ها.    

انتخاب اعضاي شوراي راهبردي به شرح ذیل  جهت مالحظات مربوط به تشکیل مجمع  عمومی   -1

  . می باشد

جاد خود را از معاونت یکه  تازه موافقت ا ییدر شبکه ها یمجمع عموم يبرگزار تیمسئول  -1 - 1

س شبکه و یرئ، موجود  يافت کرده اند  با هیئت موسس و در شبکه هایدر  يقات و فن آوریتحق

 .خواهد بود يراهبرد يشورا ياعضاافراد منتخب از 

و اعضاي بالقوه شبکه را مشخص نفعان یذتمام  مجمع  يبرگزار ینمسئولبراي تشکیل مجمع،  -2 -1

. خواهند کرد کرده و جهت عضویت به عنوان مجمع عمومی دعوت

. اعضاي مجمع عمومی شامل اعضاي حقیقی و حقوقی می باشد   - 1  - 2 -1



اعضاي حقوقی شبکه شامل مراکز تحقیقاتی، دانشکده هاي مرتبط با موضوع شبکه، سازمانها و وزات 

. خانه ها و هچنین سازمانهاي غیر دولتی می باشند

  . اعضاي حقیقی شامل محققین و افراد با سابقه علمی و تحقیقاتی در زمینه موضوع شبکه می باشد

 یقیرا جهت دعوت از افراد حق یخاص يارها و شاخصهایتوانند مع یمجمع م ين برگزاریمسئول

ت شاخص می تواند تعداد مقاالت چاپ شده در زمینه مربوطه ، مرتبه هیئ: مثال (.مدنظر داشته باشند

  )باشد..... علمی ، برگزیدگان جشنواره ها و 

پس از معین شدن افراد شرکت کننده در مجمع ، قبل از جلسه از افراد خواسته شود که  - 3 -1

گزارش مختصري از فعالیتهاي خود و واحدي که در آن مشغول به کار هستند به صورت الکترونیک 

ایمیل قبل از جلسه در اختیار شرکت کنندگان قرار  ارائه نمایند و گزارش فعالیتهاي افراد از طریق

  .رددگبنا به نظر هر شبکه فرمتی از قبل تعیین شده براي این کار می تواند پیش بینی .بگیرد

شبکه در طول فعالیت خود موظف به  ی،قاتیتحق يع مراکز و واحدهایش سریبا توجه به افزا -  4 -1

ن و یت را تدویعضو يد شاخصهایشبکه با. می می باشدعضو گیري از اعضاي جدید براي مجمع عمو

 يگردد که برا ید طراحیبا يت به گونه ایعضو يشاخصها.  دینما یت اطالع رسانیق وب سایاز طر

.دیجاد ننمایت ایت عضویمراکز و افراد فعال در موضوع شبکه محدود

  .باشد یتامل مل قابل ینکات ذ یدر جلسه مجمع عموم يراهبرد يدر انتخابات شورا  -2

افراد  3/2مشروط بر اینکه ( نده ینما 15حداکثر  مرکز و 5 حداقلنماینده متشکل از يراهبرد يشورا

و با حکم  سال 2به مدت معرفی و  که توسط مجمع عمومیباشند  یم) نماینده واحدهاي حقوقی باشند

  . شوند یم ي منصوبقات و فناوریمعاون تحق

،  انجام خواهد شد یقیو افراد حق یافراد حقوقسطح  دو انتخابات اعضاي شوراي راهبردي در   -2-1 

 يراهبرد يدر شورا یقیو افراد حق )هر دو قسمت ( یندگان حقوقینما یعنیکه حضور هر دو گروه 

  .باشد  یم یالزام

  :باشد ی،که خود شامل دو قسمت م یافراد حقوق:گروه اول  -2-1-1

يو  واحد هاعلمی و پژوهشی  يهاو سازمان  مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها ندگان ینما 

  یر دولتیغ یقاتیتحق

 سازمان هاي دولتی خارج از وزارت گر وزارت بهداشت ، ید يمعاونتهانمایندگان تام االختیار

   مرتبط  يوزات خانه ها ر یو سا بهداشت



وم پزشکی و وزارت استادان دانشگاه هاي علو شامل محققین اعضاي حقیقی : دومگروه   -1-2- 2  

  . علوم و فن آوري که از بین اعضاي حقیقی مجمع عمومی انتخاب خواهند شد

نفر خواهد بود که بر  5گروه دوم حداکثر  ينفر و برا 10تعداد منتخب جهت گروه اول حداقل   -2-2

که  ير خواهد بود بطورییقابل تغن ارقام یا مجمع  ين برگزارید مسئولیاساس موضوع شبکه و صالحد

  .ت گرددیرعا یقیو حق یشتر نشود و حداقل و حداکثر تعداد افراد حقوقینفر ب 15تعداد کل افراد از 

در نظر گرفته شده جهت انتخاب برابر تعداد  2، حداقل  يراهبرد يشورا يانتخاب اعضا يبرا -2-3

دعوت  ید جهت مجمع عمومیبااد حقیقی به تفکیک نمایندگان حقوقی و افر در شوراي راهبردي 

  .گردند

د شدن یحق کاند یگاه حقوقیا موسسه با جایک مرکز یشده از  یک نفر از افراد معرفیفقط    -4 -2

  .را دارند يراهبرد يجهت شورا

 يد شدن جهت انتخابات شورایکانددر صورت غیبت افراد، با درخواست کتبی، امکان  -2-5

  .  وجود دارد یدر جلسه مجمع عموم يراهبرد

ب یافراد غاو راي گیري فقط توسط حاضرین در جلسه مجمع عمومی صورت خواهد گرفت   -2-6

.حاضر را ندارندبه سایر افراد راي امکان وکالت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  توجهقابل 

اعضایی که تمایل دارند جهت ریاست کاندید می شوند  و بر اساس راي گیري یک نفر بر 

  .اساس بیشترین راي انتخاب و به این معاونت معرفی می گردد

د یشبکه انتخاب خواهد شد البته فرد کاند يراهبرد يرئیس شبکه از بین اعضاي شورا

  .وابسته به وزارت بهداشت باشد یقیا حقیحقوقی  يد از اعضایاست بایر

 مخفی صورت  انتخاب رئیس شبکه توسط اعضاي شوراي راهبردي و به صورت راي گیري

حتی در صورت اجماع شفاهی اعضاي شوراي راهبردي در خصوص انتخاب . خواهد گرفت

  . خواهد شدراي گیري مخفی انجام  ،شبکه یک نفر به عنوان رئیس

 و نام گزارش برگزاري جلسه مجمع عمومی و انتخاب اعضاي شوراي راهبردي و لیست اعضا

تا این معاونت اقدام الزم را در . به معاونت تحقیقات و فن آوري ارسال خواهد شدرئیس 

لیست اعضاي شوراي راهبردي طبق .خصوص ارسال مستندات به شوراي گسترش  انجام دهد

.فرمت زیر به این معاونت ارسال خواهد گردید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :نام شبکه 

  :س شبکه ینام رئ

  : ماموریت شبکه 

  

  اعضاي شورا ي راهبردي شبکه بر اساس اکثریت آراءلیست 

ردیف

                    نام و

نام خانوادگی

مدرك و رشته 

تحصیلی

رتبه 

دانشگاهی

محل خدمت و 

موسسه معرفی کننده

جایگاه فرد 

نماینده حقوقی یا (

  )حقیقی

تعداد 

  راي
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