فشایٌذ گؼتشؽ سٍابظ با هشاکض علوی داخل کـَس
هشکض ّوکاسیْای علوی بیي الوللی
ٍظیفِ استباط علوی با داًـگاُ ّا ٍ ٍصاست ّای خاسج اصکـَس ،ػَْلت دس اخز سٍادیذ اعضای ّیات علوی داًـگاُّا
ٍ هشاکض علوی جْت ؿشکت دس کٌفشاًؼْای بیي الوللی با اسائِ هقالِ ،فشصت هغالعاتی ٍ  ، ...دعَت اص کاسؿٌاػاى
خاسجی داًـگاُ ّا ٍ هشاکض علوی .
ّوکاسی دس پایؾ تحَالت علوی ٍ فٌاٍسی دس هحیظ بیي الوللی ٍ اعالع سػاًی ،ؿٌاػایی ،هضیتّا ٍ تعییي
اٍلَیتّا
اًجام اهَس هشبَط بِ عقذ یادداؿت تفاّنّا ،بیاًیِّا ،هَافقتٌاهِّای آهَصؿی ،پظٍّـی ٍ فٌاٍسی با ػایش کـَسّا
هـاسکت دس تْیِ ٍ تذٍیي اعالعات هشبَط بِ ًظام آهَصؽ عالی  ،پظٍّـی ٍ فٌاٍسی ػایش کـَسّا
کوک بِ ساُ اًذاصی هشاکض جذیذ علوی با ّوکاسی ًْادّای علوی بیيالوللی دس داخل کـَس
تشجوِ ًاهِّا ،هتَىً،ـشیات ٍ هذاسک علوی هَسد ًیاص ٍ اهَس هشبَط بِ ّوکاسیّای بیيالوللی
بشسػی ٍ اعالع سػاًی اخباس ٍ اعالعات هشتبظ با تحَالت آهَصؽ عالی  ،پظٍّـی ٍ فٌاٍسی دس ػایش کـَسّا
اًجام اهَس هشبَط بِ سایضًیّای علوی ایشاى دس ػایش کـَسّا
اًجام اهَس سایضًیّای علوی ػایش کـَسّای هقین ایشاى
ایجاد استباط ٍ حوایت ٍ پـتیباًی اص اًجويّای علوی بیي الوللی
جزب ًخبگاى ٍ اًذیـوٌذاى ایشاًی خاسج اص کـَس بشای فعالیتّای علوی ،آهَصؿی ،پظٍّـی ٍ فٌاٍسی بشاػاع
ٍظایف هحَلِ بِ عٌَاى کاسگشٍُ علوی – آهَصؿی دبیشخاًِ ؿَسای عالی ایشاًیاى خاسج اص کـَس
استباط ًظامهٌذ با ًْادّای علوی هحققاى ٍ هتخصصاى ایشاًی هقین خاسج
هغالعِ ٍ بشسػی اهکاًات فٌی آهَصؿی ٍ پظٍّـی ٍ تَاًاییّای ػاصهاىّای تخصصی بیي الوللی با ّذف ؿٌاخت
ساُّای جزب ٍ دسیافت کوکّای علوی ،فٌی،تجْیضاتی ،آصهایـگاّی ٍهالی بشای پشٍطُّای هلی یا هٌغقِای
پایؾ ػاصهاىّای تخصصی علوی بیيالوللی ٍ فعالیتّای آًاى ٍهعشفی آى بِ داًـگاُّا ٍ هشاکض علوی ٍ تحقیقاتی
کـَس بِ هٌظَس ایجاد ٍ استباط ٍگؼتشؽ ّوکاسیّا
هـاسکت دس کویؼیَىّای هختلف ٍ جلؼاتی کِ دس استباط با ػاصهاىّای تخصصی علوی بیيالوللی دس داخل یا
خاسج اص ٍصاستخاًِ ٍ ػاصهاىّای ریشبظ تـکیل هیؿَد.
اًجام اهَس هشبَط بِ بشگضاسی کٌفشاًغّای علوی بیيالوللی ٍصاست علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍسی ٍ داًـگاُّا ٍ هشاکض
علوی ٍ تحقیقاتی کـَس دس داخل ٍ خاسج اص کـَس
اًجام کلیِ اهَس هشبَط بِ اػتاداى ،هتخصصاى ،هحققاى ،کاسؿٌاػاى ٍ داًـجَیاى غیشایشاًی
اًجام اهَس هشبَط بِ ؿشکت اعضای ّیات علوی دس کٌفشاًغّا ٍ گشدّوای علوی بیيالوللی خاسج اص کـَس
اًجام اهَس هشبَط بِ ؿشکت اعضای ّیات علوی بشای گزساًذى دٍسُّای فشصت هغالعاتی دس خاسج اص کـَس

