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 :کلیات -9 ماده

 و دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان فناوري واحدهاي رشد مركز اساسنامه 2 ماده در شده ذكر اهداف تحقق منظور به -1-1

 .گرددمی تشكیل رشد مركز اصلی ركن چهار از يكی عنوان به رشد مركز شوراي ،مذكور اساسنامه 4 ماده موجب هب        

  رشد مركز امور در زير نامهآيین چهارچوب در و شده انتخاب رشد مركز اساسنامه 8 ماده براساس رشد مركز شوراي تركیب -2-1

 .كندمی گیريتصمیم        

 به شورا وظايف ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان فناوري واحدهاي رشد مركز اساسنامه 8 ماده اساس بر :وظايف -6 ماده

 :است زير شرح

  جمله از) دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان فناوري واحدهاي رشد مركز علمی و مالی سیاستهاي مشی، خط تصويب -1-2

 (.رشد مركز ورايش تشكیل هايهزينه         

  .امنا هیأت به رشد مركز فعالیتهاي به مربوط بودجه و برنامه پیشنهاد  -2-2

 .امنا هیأت به ارائه جهت مصوب هايشاخص اساس بر رشد مركز ساالنه( زيان و سود حساب) مالی تراز تأيید  -3-2

 .رشد مركز اجرايی هاينامهآيین تأيید و تغییر يا اصالح  -4-2

 .رشد مركز در استقرار جهت فناور واحدهاي صالحیتهاي تصويب  -5-2

 (رشد مركز مدير توسط شده ارائه هايگزارش اساس بر) رشد مركز عملكرد بررسی  -6-2

 .امنا هیأت به اساسنامه تغییر يا اصالح پیشنهاد -7-2

 گرگان.انشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی رياست د به رشد مركز انحالل پیشنهاد -8-2

 :گیريتصمیم روند و جلسات رسمیت -5ماده 

 .باشدمی نفر 7 جلسه اعضاي حداكثر  -1-3

 .رسدمی رسمیت به نفر پنج با جلسات  -2-3

 .داردرا  حاضرين موافق رأي يك بعالوه نصف حداقل به نیاز تصويب جهت مطروحه موضوعات  -3-3

 ترتیب به شورا دبیر و رئیس ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان فناوري واحدهاي رشد مركز اساسنامه 8 ماده براساس  -4-3

 .باشندمیمركز رشد  معاون و مركز  مدير         

 .نمايد آماده جلسه هر براي را گیريتصمیم جهت الزم مستندات بايد شورا رئیس مناسب، تصمیم اتخاذ منظور به  -5-3

 .برساند شورا اطالع به را شده انجام پیگیريهاي و قبلی مصوبات نتیجه بايد سال از سبمنا فواصل در شورا رئیس  -6-3

 .برساند ي شورااعضا امضاء به بعدي جلسه تشكیل از قبل تا را صورتجلسه است موظف جلسه دبیر  -7-3

  متوالی غیر غیبت جلسه 5 اي و غیرموجه متوالی غیبت جلسه 3 از بیش كه اعضايی غیبت وضعیت خصوص در تواندمی شورا -8-3

 .نمايد گیريتصمیم باشند، داشته سال در موجه        
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 3 بند رعايت و شورا تصويب با مگر نیست ديگري به انتقال قابل شورا در عضويت  -9-3

 .آورد بعمل عوتد جلسه چند يا و يك براي مشاور يا و ناظر عنوان به ديگر افراد از رأي، حق اعطاي بدون تواندمی شورا -11-3

 :جلسات اجراي مکان و زمان -8 ماده

  شورا رئیس نیاز صورت در .شد خواهد تشكیل شورا دبیررئیس و يا  توسطو  زمانبندي قبلی اعالم با ماهانه صورتبه شورا جلسه -1-4

 .نمايد العادهفوق جلسه درخواست تواندمی        

 .برساند اعضا اطالع به شورا كاري دوره ابتداي در سال پايان تا را جلسات زمانی جدول بايد جلسه دبیر -2-4

 با موافقت اعضاي شورا.  مگر ،باشد تواندمی ساعت سه جلسه، هر زمان حداكثر -3-4

  شورا و يا بود خواهد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان فناوري واحدهاي رشد مركز درشورا  جلسات تشكیل محل -4-4

 .نمايد ديگري تصمیم مستقل بصورت جلسه هر خصوص  در        

 به دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان فناوري واحدهاي رشد مركز شوراي نشست اولین در ماده 5 در نامه آيین اين -3 ماده

 .است االجراالزم   1393/    9/  1تاريخ    از و رسیده تصويب

 


