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دفترتحقيقاتوفناوريدانشجوياندانشگاه-اركانساختارسازماني(
هدفودامنهيكاربرد

.1
هدف از تدوين اين آييننامه بيان اركان ساختار سازماني دفتر تحقيقات و فناوري دانشجويان در دانشگاه علومپزشكي شهيدبهشتي
است.
.2تعاريف
در اين آييننامه ،واژهها و اصطالحات با تعاريف پيگفت ،بهكار ميروند:
 .2.1دانشگاه
منظور از «دانشگاه» در اين آييننامه ،دانشگاه علومپزشكي شهيدبهشتي است.
 .1.1دفتر
منظور از «دفتر» در اين آييننامه ،دفتر تحقيقات و فناوري دانشجويان دانشگاه است.
.3سازمانساختاري
«دفتر» داراي اركان ساختار سازماني نرمافزاري و سختافزاري بهشرح زير است:
 .2.1دفتر مركزي
«دفتر مركزي» شامل دفتر موجود در ستاد دانشگاه ،محل استقرار مدير ،معاون ،دبيركل و كارشناسان و محل برگزاري جلسات
مركزي است.
 .1.1دفاتر بخشي
«دفاتر بخشي» شامل دفاتر مستقر در بخشهاي تابعهي دفتر مركزي ،يعني دانشكدهها ،مراكز تحقيقاتي و بيمارستانها است.
 .1.1مدير
«مدير» (عضو هيات علمي) باالترين مقام مسئول دفتر بوده و از مديران معاونت پژوهشي دانشگاه بهشمار ميآيد .مدير دفتر با حكم
معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه منصوب ميشود .مدير در صورت صالحديد ،ميتواند براي خود قائممقام منصوب كند.
 .4.1معاون
«معاونِ مدير» ،مستقر در دفتر مركزي ،باالترين مقام مسئول دفتر پس از مدير (بهجز درمورد دبيركل و مشاوران اجرايي مدير-
بندهاي  3.1و  )3.1بوده و با حكم مدير منصوب ميشود .وظيفهي معاون ،مديريت داخلي دفتر مركزي و مراكز تابعه ،نظارت بر كار
كارشناسان ،ايجاد هماهنگيها و نظمدهي اجرايي به امور است.
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 .3.1دبير كل
«دبير كل» باالترين مقام دانشجويي دفتر بوده و هماهنگكنندهي امور دفتر با دبيران بخشي در مراكز تابعهي دفتر مركزي
(دانشكدهها ،مراكز تحقيقاتي و بيمارستانها) (بند  )4.1است .دبير كل توسط مدير انتخاب و با حكم او منصوب ميشود .مدير در
صورت صالحديد ،ميتواند انتخاب دبيركل را به راي مجمع دانشجويان عضو فعال واگذارد.
 .3.1مشاوران اجرايي
«مشاور اجراييِ مدير» از اعضاي هياتعلمي بوده كه با حكم مدير منصوب شده و وظايف مشخص و تعيينشده توسط او را انجام
ميدهند.
 .7.1دبيران بخشي
«دبيران بخشي» زير نظر دبير كل و سرپرست دفاتر بخشي ،به عنوان مجري سياستهاي دفتر مركزي در مراكز تابعهي دفتر
مركزي عمل ميكنند .دبيران بخشي با تاييد مدير ،توسط سرپرستان منصوب ميشوند.
 .8.1سرپرستها
«سرپرست» باالترين مقام هر دفتر بخشي بوده و مجري سياستهاي دفتر مركزي در آن است .سرپرست هر دفتر بخشي ،معاون
پژوهشي مركز تابعه (دانشكده يا مركز تحقيقاتي) بوده و با حكم مدير ،منصوب ميشود.
 .9.1كارشناسها
«كارشناس» مستقر در دفتر مركزي با رديف مجزاي دفتر يا مامورشده به دفتر بوده و بنا بر تقسيم كار صورتگرفته از سوي مدير،
به انجام وظيفه ميپردازد.
 .21.1شوراي سياستگذاري
«شوراي سياستگذاري» نقش سياستگذاري و پايش عملكرد دفتر را برعهده دارد .اين شورا متشكل از اعضاي ثابت و مدعو است.
اعضاي مدعو بنا بر ضرورت جلسات ،توسط مدير دفتر دانشگاهي و با تاييد معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه دعوت ميشوند.
اعضاي ثابت شامل معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه به عنوان رييس شورا ،مدير بهعنوان دبير شورا ،دبيركل دانشجويي و
سرپرستان دفاتر بخشي است .احكام شوراي سياستگذاري توسط معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه صادر ميشود.
 .22.1شوراي تحقيقات و فناوري
«شوراي تحقيقات و فناوري» نقش مديريت امور طرحهاي دانشجويي (تصويب و پايش عملكرد) را برعهده دارد .اين شورا متشكل از
اعضاي ثابت و مدعو است .اعضاي مدعو بنا بر ضرورت جلسات ،توسط مدير دفتر دانشگاهي دعوت ميشوند .اعضاي ثابت شامل
مدير بهعنوان رييس شورا ،دبير شورا با انتصاب رييس شورا ،دبيركل و گزيدهاي از سرپرستان و دبيران بخشي است .انتخاب اين
اعضا با مدير بوده و احكام آنها توسط معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه صادر ميشود.
 .21.1شوراي دبيران
«شوراي دبيران» شامل مدير به عنوان رييس شورا ،دبير كل به عنوان دبير شورا و دبيران مراكز بخشي است .اين شورا به عنوان
بازوي دفتر مركزي به اجراي سياستهاي تعيينشده ميپردازد .حكم اعضاي شوراي دبيران بهوسيلهي مدير صادر ميشود.
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 .21.1دانشجويان عضو فعال دفتر
«دانشجويان عضو فعال دفتر» شامل آن دسته از دانشجويان هستند كه عالوه بر ثبتنام و عضويت در دفتر ،دستكم دو طرح
مصوب دانشجويي يا دو مقالهي با رتبهي حداقل علمي -پژوهشي با نشاني سازماني دفتر داشته باشند و يا در امور اجرايي دفتر كه
توسط مدير ،دبيركل يا سرپرست براي آنها تعيين ميشود ،مشاركت (تاييد مدير) كردهباشند.
 .24.1مجمع دانشجويان عضو فعال
«مجمع دانشجويان عضو فعال» شامل مدير ،دبيركل و دانشجويان عضو فعال دفتر است كه با هدف مشاركت فكري دانشجويان
عضو فعال و ارائهي انتقادات و پيشنهادات آنها در خصوص عملكرد دفتر (و احيانا انتخاب دبيركل -بند  )3.1تشكيل ميشود.

* اين آييننامه (اساسنامه) در قالب  1بند و  24زيربند در تاريخ ؟؟؟ به تصويب هياترييسهي دانشگاه رسيد.
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