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آیین نامه شورای پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
مقدمه:
تا تَخِ تِ اّذاف ٍ ٍظایف پژٍّطکذُ هحیظ صیست ٍ تَسؼِ پایذاس ( هٌذسج دس هَاد  2 ٍ 1اساسٌاهِ) ٍ تِ هٌظَس سیاستگزاسی ٍ ّذایت
تشًاهِ ّا ٍ فؼالیتْای پژٍّطی اص عشیك اخشای عشح ّای پژٍّطی تٌیادی ،کاستشدی ٍ تَسؼِ ای ٍ خذهات یا فؼالیت ّای هطاٍسُ ای،
ضَسای پژٍّطی پژٍّطکذُ تطکیل هی گشدد .ضَسای پژٍّطی پژٍّطکذُ هشخؼی است کِ تِ هٌظَس پیگیشی ٍ اخشای خظ هطی ٍ تشًاهِ
ّای ػلوی ،پژٍّطی ٍ فٌاٍسی پژٍّطکذُ ٍ تصَیة آییي ًاهِ ّا ٍ ضیَُ ًاهِ ّای پژٍّطی تش اساس چاسچَب ّای تؼییي ضذُ اص سَی
ضَسای پژٍّطکذُ ( هادُ  15آییي ًاهِ) تطکیل هی ضَد.
ماده -1اهداف شورای پژوهشی
ّذف اص تطکیل ضَسای پژٍّطی ،ایداد صهیٌِ ّای الصم تشای ایفای ًمص هَثش دس هَاسد ریل هی تاضذ:
-1-1

پیطٌْاد هحَسّا ٍ اصَل کلی تشًاهِ ّای پژٍّطی ،استثاط تا صٌؼتّ ،وکاسی ّای ػلوی ٍ پژٍّطی دس سغح هلی ٍ تیي
الوللی

-2-1

اتخار تذاتیش الصم خْت ّذایت عشح ّای پژٍّطی ٍ حوایت اص پژٍّطگشاى پژٍّطکذُ تشای حل هطکالت هحیظ صیستی

-3-1

پیطٌْاد ایداد تسْیالت الصم تشای فؼالیتْای پژٍّطی

-4-1

تشًاهِ سیضی دس خْت استماء پژٍّص ّای تٌیادی ،کاستشدی ٍ تَسؼِ ای ٍ خذهات هطاٍسُ ای پیطٌْاد سٍش ّای هَثش تشای
اسایِ ًتایح حاصل اص تحمیمات تِ هشاخغ تشًاهِ سیضی ٍ تصوین گیشی تَسؼِ ٍ هحیظ صیست

 -5-1تطَیك ٍ تشٍیح اخشای عشح ّای پژٍّطی تیي گشٍّی
ماده -2وظایف شورای پژوهشی
 -1-2تذٍیي سیاست ّا ،ضَاتظ ٍ آییي ًاهِ ّای پژٍّطی هَسد ًیاص دس چاسچَب خظ هطی تؼییي ضذُ
 -2-2تشسسی ٍ تصوین گیشی دس هَاسد اسخاػی اص سَی ضَسای پژٍّطکذُ ٍ اسایِ پیطٌْاد دس صهیٌِ ّای هختلف پژٍّطی ٍ هطاٍسُ ای
تِ ضَسای پژٍّطکذُ اص خولِ :تْثَد ضشایظ ٍ سفغ هَاًغ تحمیكّ ،واٌّگ ساصی فؼالیتْای پژٍّطی هیاى گشٍُ ّای پژٍّطی ،هطاسکت
تا تخص خصَصی دس اخشای عشح ّای پژٍّطی
 -3-2تشسسی ًحَُ اسایِ خذهات پژٍّطی ٍ هطاٍسُ ای تِ ٍصاستخاًِ ّا ،ساصهاًْا ،هَسسات ،هشاکض صٌؼتی ٍ تشًاهِ سیضی تشای تؼویك
ّوکاسی ّای ػلوی تا سایش هشاکض داًطگاّی ٍ تحمیماتی
 -4-2تشسسی ٍ تصَیة عشح ّای پژٍّطی ٍ ًظشات اسسالی اص ضَسای ػلوی گشٍُ ّای پژٍّطی پژٍّطکذُ
تثصشُ : 1ضَسای پژٍّطی تایذ عشح ّای پژٍّطی هصَب ٍ اسسالی اص ضَسای ػلوی گشٍُ ّا سا حذاکثش ظشف هذت یک هاُ تشسسی ٍ ًظش
خَد سا اػالم ًوایذ.
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ً -6-2ظاست تش سًٍذ پیطشفت ٍ تصَیة خاتوِ عشح ّای پژٍّطی دس حال اخشا ٍ دس صَست لضٍم تدذیذ ًظش ،تاصتیٌی ٍ اًدام اصالحات
هَسد ًیاص
 -7-2تٌظین گضاسش ػولکشد ساالًِ فؼالیتْای پژٍّطی پژٍّطکذُ ٍ اًتخاب پژٍّطگشاى تشتش
 -8-2تشًاهِ سیضی خْت تذٍیي ،تالیف ،تشخوِ کتاب  ،اًتطاس ٍ اسایِ هماالت دس ًطشیات ػلوی ٍ سویٌاس ّای هؼتثش داخلی ٍ خاسخی
ّ -9-2ذایت ٍ تشًاهِ سیضی ّوایص ّای دستاٍسد ّای پژٍّطی
 -10-2تشسسی تَاًوٌذی ٍ ًیاصّای تخصصی ٍ صهیٌِ ّای پژٍّطی گشٍُ ّای پژٍّطی ٍ اًؼکاس آى تِ ضَسای پژٍّطکذُ
 -11-2اًدام سایش اهَسی کِ اص سَی سییس پژٍّطکذُ ٍ ضَسای پژٍّطکذُ اسخاع هی گشدد.
ماده -3ترکیب اعضای شورای پژوهشی
 -1-3سئیس پژٍّطکذُ ( سئیس ضَسا)
 -2-3هؼاٍى پژٍّطی ( دتیش ضَسا)
 -3-3هؼاٍى اداسی ٍ هالی
 -4-3هذیشاى گشٍُ ّای پژٍّطی
 -5-3هذیشاى ٍاحذ ّای هؼاًٍت پژٍّطی
 -6-3حذ الل دٍ ًفش اص هحمماى آگاُ تِ اهَس پژٍّطی تِ پیطٌْاد هؼاٍى پژٍّطی ٍ تائیذ سئیس پژٍّطکذُ ( تِ هذت دٍ سال)
ماده -4تشکیل جلسات
 -1-4خلسات ضَسا تا حضَس

کل اػضا سسویت هی یاتذ.

 -2-4هصَتات ضَسا تا سای تیص اص ًصف کل اػضا ًافز خَاّذ تَد.
 -3-4تٌظین دستَس خلسِ ( پس اص ّواٌّگی تا سییس ضَسا) تَسظ دتیش ضَسا تِ اعالع کلیِ اػضا خَاّذ سسیذ.
 -4-4خلسات ضَسای پژٍّطی تِ صَست هٌظن ٍ ّش دٍ ّفتِ یک تاس تشگضاس خَاّذ ضذ ٍ دس هَالغ ضشٍسی خلسِ فَق الؼادُ تشگضاس خَاّذ
ضذ.
 -5-4هصَتات ضَسا تا تاییذ سئیس پژٍّطکذُ لاتل اتالؽ است.
ایي آییي ًاهِ هطتول تش  4هادُ دس تاسیخ  97/2/17دس ضَسای پژٍّطکذُ تِ تصَیة سسیذ.
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