ثسوِتعبلي

دانشکذه كشاورزي و منابع طبيعي

آييننامه تاسيس آزمايشگاه هاي تحقيقاتي و آموزشي ،كارگاههاي فني و
واحذهاي پژوهشي (مزرعه -گلخانه) و مقاطع تحصيالت تکميلي
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مقذمه
يكي اص صيشسبخت ّبي اسبسي آهَصضي ،پژٍّص ٍ فٌبٍسي دس داًطگبُ ،آصهبيطگبُ ّبي تحقيقبتي ٍ آهَصضي ،کبسگبُ ّبي فٌي
ٍ ٍاحذّبي پژٍّطي (هضسعِ  -گلخبًِ) هيثبضذ کِ ايجبد ٍ تَسعِ آًْب هتٌبست ثب ضشايظ سٍص ٍ ّوبٌّگي ٍ سبصگبسي حشکت
آًْب دس ساستبي سفع ًيبصّبي کطَسً ،قطِ جبهع علوي کطَس ٍ ثشًبهِ ساّجشدي داًطگبُ اص هْن تشيي هكبًيضم ّبي هذيشيت
داًطگبُ است.

ماده  -1كليات و تعاريف
ايي آيييًبهِ ثِ هٌظَس سبهبًذّي ٍضع هَجَد فضبّبي آصهبيطگبُ ّبي تحقيقبتي ٍ آهَصضي ،کبسگبُ ّبي فٌي ٍ ٍاحذّبي
پژٍّطي (گلخبًِ ٍ هضسعِ) ٍ دسخَاست ّبي ساُ اًذاصي اسائِ ضذُ اعضبي هحتشم ّيأت علوي تٌظين گشديذُ است ٍ پس اص
اثالغ کليِ تسْيالت ٍ اهتيبصات هشثَط ثِ دسخَاست ّبيي تعلق خَاّذ گشفت کِ هَفق ثِ اخز هجَص هغبثق آييي ًبهِ
گشديذُ ثبضٌذ.

آسمايشگاه هاي تحقيقاتي و آموسشي آسمايشگاه هاي تحقيقاتي و آموسشي ،كارگاه هاي فني و واحذ هاي
پژوهشي :آصهبيطگبُ ّبي تحقيقبتي ٍ آهَصضي ،کبسگبُ ّبي فٌي ٍ ٍاحذ ّبي پژٍّطي کِ ّش عضَ ّيئت علوي ثب استفبدُ
اص اعتجبسات پژٍّطي دس اختيبس خَد داًطكذُ يب داًطگبُ دس صهيٌِ تخػػي هشتجظ اقذام ثِ ايجبد آى ًوَدُ ٍ يب هي ًوبيذ.

ماده  - 2اهذاف آسمايشگاه هاي تحقيقاتي و آموسشي ،كارگاه هاي فني و واحذهاي پژوهشي
 -1-2اًجبم تحقيقبت گشٍّي ّذايت ضذُ ،کبسثشدي ،ثٌيبدي ٍ تَسعِ اي ّوسَ ثب ًيبصّب ٍ ثشًبهِ ّبي علوي پژٍّطي ٍ
فٌبٍسي داًطگبُ
 -2-2ايجبد سبختبسّبي هػَة استجبط ٍ ّوكبسي هستوش داًطگبُ ثب هشاکض علوي ،غٌعتي ٍ پژٍّطي
 -3-2اسائِ خذهبت پژٍّطي ،آصهبيطگبّي ،هطبٍسُ فٌي ٍ علوي
 -4-2ثشگضاسي کبسگبُ ّب ٍ کالس ّبي آهَصضي ٍ پژٍّطي
2

 -5-2اسائِ خذهبت آصهبيطگبّي

ماده  -3شزايط تاسيس آسمايشگاه هاي تحقيقاتي و آموسشي ،كارگاه هاي فني و واحذ هاي پژوهشي
(مشرعه  -گلخانه)
ّ -1-3ش عضَ ّيأت علوي حذاکثش هيتَاًذ دس دٍ آصهبيطگبُ ّبي تحقيقبتي ٍ آهَصضي ،کبسگبُ ّبي فٌي ٍ ٍاحذّبي
پژٍّطي ثِ عٌَاى هَسس فعبليت داضتِ ثبضذ .ثذيْي است دس سبيش آصهبيطگبُ ّبي پبيِ ٍ يب گشٍّي هَجَد هي تَاًذ ثِ
غَست ّوكبس ثذٍى احتسبة اهتيبص اعتجبس پژٍّطي حضَس داضتِ ثبضذ.
 -2-3دسخَاست ّش هتقبضي ثشاي اخز گَاّي ساُ اًذاصي ّش ثخص اثتذا ثبيذ دس ضَساي گشٍُ هشثَعِ هغشح ٍ ثِ تػَيت
ثشسذ.
 -3-3دسخَاست هتقبضي هي تَاًذ ثِ غَست اًفشادي يب اضتشاکي ثِ کويتِ اسائِ ضَد .دس دسخَاست ّبي اضتشاکي ،هيضاى
هطبسکت ّش يک اص افشاد تَسظ ضَساي گشٍُ هشثَعِ هطخع هيضَد.
 -4-3دس صهبى دسخَاست هتقبضي ثشاي ساُ اًذاصي ّش ثخص ،ثبيذ حذاقل يک عشح پژٍّطي اسبتيذ يب پبيبى ًبهِ داًطجَيي
(ثب تػَيت ضَساي تحػيالت تكويلي داًطكذُ) يب کالس آهَصضي (ثب تبييذ آهَصش داًطكذُ) دس ثخص هَسد ًظش اًجبم ضذُ
ثبضذ.
 -5-3دس صهبى دسخَاست هتقبضي ،حذاقل ًيبصّبي هَسد ًيبص اص لحبػ اهكبًبت ٍ تجْيضات (حذاقل  20تب  25دسغذ ثِ تبييذ
گشٍُ هشثَعِ ٍ کويتِ سِ ًفشُ) تبهيي ضذُ ثبضذ.
 -6-3تطخيع ايٌكِ آصهبيطگبّي تجْيض يب ساُ اًذاصي ضذُ است ٍ قبثليت گشفتي اهتيبص سا داسد ،تَسظ کويتِ سِ ًفشُ اًتخبة
ضذُ تَسظ ضَساي داًطكذُ ،تعييي هي ضَد.
 -7-3افشادي کِ دسخَاست ساُ اًذاصي ّش ثخص سا داسًذ ،ثبيذ دس خػَظ سٍش کبس دستگبُ ّبي هَجَد دس ّش ثخص ٍ يب
استفبدُ اص اهكبًبت هَجَد دس ثخص هَسد ًظش پبسخگَ ثبضٌذ.

ماده  -4شزايط راه انذاسي تحصيالت تکميلي
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 -1-4فشد هتقبضي ثبيذ ًقطي فعبل دس پيگيشي اًجبم هكبتجبت سسوي ٍ ًگبسش عشح تَجيْي جْت سضتِ هَسد ًظش داضتِ
ثبضٌذ ٍ دس پزيشش دسخَاست گشٍُ تَسظ ضَساي گستشش ٍصاست علَم سْين ثبضذ.
 -2-4دس صهبى دسخَاست هتقبضي ،حذاقل يک سبل اص پزيشش داًطجَيبى دس سضتِ يب گشايص هشثَعِ گزضتِ ثبضذ.
 -3-4دسخَاست هتقبضي اثتذا ثبيذ دس ضَساي گشٍُ هشثَعِ (ثِ غَست اًفشادي يب هطتشک) هغشح ٍ ثِ تػَيت سسيذُ ثبضذ.
 -4-4هَافقت ًْبيي ثب دسخَاست اسائِ ضذُ جْت کست اهتيبص ثِ عْذُ کويتِ سِ ًفشُ هيثبضذ.

ماده  -5مزاحل اخذ مجوس فعاليت آسمايشگاه هاي تحقيقاتي و آموسشي ،كارگاه هاي فني و واحذ هاي
پژوهشي و تحصيالت تکميلي
هتقبضيبى جْت اخز هجَص تبسيس ٍ فعبليت آصهبيطگبُ الصم است هشاحل صيش سا عي ًوبيٌذ:
 -1-5اسائِ دسخَاست ثِ ضَساي گشٍُ آهَصضي هشثَعِ
 -1-5اسائِ هػَثِ ضَساي گشٍُ آهَصضي ثِ ضَساي آهَصضي ٍ پژٍّطي داًطكذُ
 -2-5ثشسسي هَاسد رکش ضذُ تَسظ کويتِ سِ ًفشُ داًطكذُ ٍ اسائِ گضاسش ثب هستٌذات ثِ ضَساي آهَصضي ٍ پژٍّطي
داًطكذُ
 -3-5اسائِ هػَثِ ضَساي آهَصضي  -پژٍّطي داًطكذُ ثِ هعبٍى آهَصضي داًطگبُ جْت ثشسسي ،تػَيت ٍ اثالغ آى

ماده  -6ارسيابي عملکزد درخواست هاي راه انذاسي
 -1-6هتقبضيبى ساُ اًذاصي پس اص اخز هجَص هَافقت اغَلي آصهبيطگبُ ،هَظف هي ثبضٌذ دس اًتْبي ّش سبل ضوسي گضاسضي
اص فعبليت ّبي پژٍّطي ٍ آهَصضي سا ّوشاُ ثب تكويل فشم ّبي اسصيبثي عولكشد آصهبيطگبُ تحقيقبتي ثِ کويتِ سِ ًفشُ
داًطكذُ اسائِ ًوبيذ.
 -2-6گضاسش عولكشد گضاسش اسائِ ضذُ پس اص اعالم ًظش ضَساي سِ ًفش داًطكذُ ،تَسظ ضَساي آهَصضي  -پژٍّطي
داًطكذُ ثشاي تػوين گيشي دس خػَظ اداهِ فعبليت ثِ هعبٍى آهَصضي داًطگبُ اسسبل ضذُ ٍ دس ايي حَصُ دس خػَظ
توذيذ يب لغَ فعبليت تػوين گيشي هي ضَد.
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 -3-6ثب تَجِ ثِ ًتبيج اسصيبثي سبالًِ ،هعبٍى آهَصضي داًطگبُ هي تَاًذ ثٌب ثِ تطخيع ،ثشخي اص آصهبيطگبُ ّبي گشٍّي سا
هَسد حوبيت هبلي قشاس دّذ.

ايي آيييًبهِ دس ضص هبدُ دس جلسِ ضوبسُ  101ضَساي آهَصضي ٍ پژٍّطي داًطكذُ ثِ تبسيخ  1315/10/20ثِ تػَيت سسيذ
ٍ اص تبسيخ تػَيت الصماالجشا هيثبضذ.
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فزم بزرسي صالحيت اعطاي امتياس تأسيس و فعاليت آسمايشگاه هاي تحقيقاتي و آموسشي ،كارگاه هاي
فني و واحذ هاي پژوهشي (مشرعه -گلخانه) به اعضاي هيأت علمي دانشکذه كشاورسي و منابع طبيعي
دانشگاه اراک
مشخصات عضو هيأت علمي در خواست كننذه:
گشٍُ :
هشتجِ علوي:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:
تبسيخ تػَيت ساُ اًذاصي دس گشٍُ هشثَعِ (ثِ پيَست اسائِ گشدد):
دسخَاست ساُ اًذاصي:
دسغذ هطبسکت هتقبضي دس ساُ اًذاصي (ثب تػَيت گشٍُ هشثَعِ):
موارد سيز توسط كميته سه نفزه شوراي دانشکذه مي بايست تأييذ و تکميل گزدد (بزاساس آيين نامه):
 -1تعذاد عشح ّبي پژٍّطي اًجبم ضذُ (داًطجَيي ٍ غيشُ):
 -2تعذاد پبيبى ًبهِ ّبي اًجبم ضذُ:
 -3دسٍس اسائِ ضذُ ثِ تأييذ آهَصش داًطكذُ:
 -4آيب ساثغِ آصهبيطگبُ ّبي تحقيقبتي ٍ آهَصضي ،کبسگبُ ّبي فٌي ٍ ٍاحذ ّبي پژٍّطي (هضسعِ -گلخبًِ) فعلي ثب فعبليت
ّبي پژٍّطي هتقبضي يب هتقبضيبى ٍجَد داسد؟
 -5آيب آصهبيطگبُ داساي عشح تَجيْي هي ثبضذ(ثِ پيَست اسائِ گشدد)؟
 -6آيب پيص ثيٌي ٍ اختػبظ فضبي فيضيكي هٌبست غَست گشفتِ است؟
 -7دس حبل حبضش چٌذ دسغذ اص دستگبُ يب اهكبًبت هَد ًيبص آصهبيطگبُ تأهيي ضذُ است؟
اعالم نظز كميته سه نفزه شوراي دانشکذه:
ثذيٌَسيلِ ٍ ثب تَجِ ثِ هستٌذات هَجَد اعالم هي داسد کِ اهكبى اخز اهتيبص جْت تأسيس ٍ فعبليت  ............تَسظ آقب /خبًن
.........عضَ هحتشم ّيأت علوي گشٍٍُ.........جَد داسد.
اعضبي کويتِ سِ ًفشُ :
دکتش هحوذ حسيي هشادي
دکتش جَاد هظفشي
دکتش آصادُ کبظوي
اعالم نظز شوراي آموسشي و پژوهشي دانشکذه:
ثذيٌَسيلِ ٍ ثب تَجِ ثِ هستٌذات هَجَد اعالم هي داسد کِ اهكبى اخز اهتيبص جْت تأسيس ٍ فعبليت  ............تَسظ آقب /خبًن
.........عضَ هحتشم ّيأت علوي گشٍٍُ.........جَد داسد.
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فزم بزرسي صالحيت اعطاي امتياس تأسيس و راه انذاسي رشته تحصيالت تکميلي به اعضاي هيأت علمي
دانشکذه كشاورسي و منابع طبيعي دانشگاه اراک
مشخصات عضو هيأت علمي در خواست كننذه:
گشٍُ :
هشتجِ علوي:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:
تبسيخ تػَيت ساُ اًذاصي دس گشٍُ هشثَعِ (ثِ پيَست اسائِ گشدد):
دسخَاست ساُ اًذاصي:
دسغذ هطبسکت هتقبضي دس ساُ اًذاصي (ثب تػَيت گشٍُ هشثَعِ):
موارد سيز توسط كميته سه نفزه شوراي دانشکذه مي بايست تأييذ و تکميل گزدد:
 -1تبسيخ پزيشش داًطجَ دس گشايص هَسد ًظش:
 -2هطبسکت فعبل هتقبضي دس پيگيشي اًجبم هكبتجبت سسوي ٍ ًگبسش عشح تَجيْي جْت سضتِ هَسد ًظش ٍ پزيشش
دسخَاست گشٍُ تَسظ ضَساي گستشش ٍصاست علَم
اعالم نظز كميته سه نفزه شوراي دانشکذه:
ثذيٌَسيلِ ٍ ثب تَجِ ثِ هستٌذات هَجَد اعالم هي داسد کِ اهكبى اخز اهتيبص جْت تأسيس ٍ ساُ اًذاصي سضتِ  ............تَسظ
آقب /خبًن .........عضَ هحتشم ّيأت علوي گشٍٍُ.........جَد داسد.
اعضبي کويتِ سِ ًفشُ :
دکتش هحوذ حسيي هشادي
دکتش جَاد هظفشي
دکتش آصادُ کبظوي
اعالم نظز شوراي آموسشي و پژوهشي دانشکذه:
يٌَسيلِ ٍ ثب تَجِ ثِ هستٌذات هَجَد اعالم هي داسد کِ اهكبى اخز اهتيبص جْت تأسيس ٍ ساُ اًذاصي سضتِ  ............تَسظ آقب/
خبًن .........عضَ هحتشم ّيأت علوي گشٍٍُ.........جَد داسد.
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