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 واحدهای فناوری مرکزرشد انضباطی آییننامه
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 واحدهای فناوری رشد مرکز انضباطی آییننامه

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

علوم  مستقردرمرکزرشددانشگاه فناور واحدهاي براي انضباطی ومقررات قوانین وتبیین ارائه نامهآیین ازاین هدف

 .باشدمی کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

 :باشندمی ذیل ومقررات قوانین رعایت به مستقردرمرکزرشدموظف واحدهاي /هسته کلیه

 .آن با مرکز کارشناسان ارتباط براي دفتر ومسئول وقت تمام کارمند یک معرفی -9ماده

 یا و کتبی مکاتبات کلیه به وقت اسرع در موظفند(مستقردرمرکزیااستقرارمجازي)فناور واحدهاي تمامی-6ماده

 .دهند مرکزرشد،پاسخ شفاهی

 .وکاري غیراداري ساعات مرکزرشدبراي ساختمان حضوردر براي رشد بامرکز هماهنگی-5ماده

 .مرکزرشد به کتبی صورت به واحد عملکرد گزارش ماهانه ارائه-8ماده

 .قرارداد در جاري ومقررات قوانین رعایت-3ماده

 .باشد واحد اختصاصی فضاي محدوده در باید فناور واحد استقراروفعالیت-2ماده

 وارد مرکز به عمد غیر یا عمد صورت به که خسارتی هرگونه جبران و رشد مرکز امکانات و اموال حفظ-7ماده

 .شود

 .کشور عمومی وقوانین اخالقی وشئونات اسالمی شعائر رعایت-8ماده

 .هاشرکت ايهدور ارزیابی و مرکز جامع اطالعات ي منظورتهیه به مرکزرشد با همکاري-1ماده

 .رشد مرکز در فناور واحد استقرار درمحل ونظافت بهداشتی اصول رعایت-92ماده

 جمله   از انرژي مصرف در جویی صرفه و ( عام و خاص) رشد مرکز وسایل و امکانات از صحیح استفاده-99ماده

 ...و کار اتمام از بعد گرمایشی یا و سرمایشی ها،کامپیوترهاوسیستمالمپ نمودن خاموش
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 واحدهای فناوری رشد مرکز انضباطی نامه آیین

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

 پاره یا وقت تمام نیروي از اعم)فناور واحدهاي کاري تیم اعضاي تمامی مشخصات فهرست ن قرارداد-96ماده

 .مرکزرشد کارشناس اختیار در (وقت

 .باشد رشد مرکز وهماهنگی اطالع با به نحو مقتضی فناور واحدهاي مراجعینجلسات  کلیه-95ماده

 و سایر موارد مصرفی  نظافتوسایل  شامل هاهزینهبرخی از  موقع به درپرداختو مشارکت  همکاري-98ماده

 .فناور واحدهاي توسط مشترک            

 .سکوت رعایت و حدممکن تا کار محیط در صوتی آلودگی ایجاد از پرهیز-93ماده

 .دانشگاه ونگهبانی ستادي حوزه با ویژه به دانشگاه کارکنان با مثبت تعامل-92ماده

 با فناور واحدهاي ارتباطات کلیه) خود واحد هايبرنامه پیشبرد جهت دانشگاه هايحوزه سایر با ارتباط عدم-97ماده

 .(پذیرد صورت دفترمرکزرشد ازطریق باید دانشگاهی هايسایرحوزه

 بیرون سازمانهاي و مشتریان با قرارداد عقد در دانشگاهی مرکز در حضور و دانشگاه نام از استفاده سوء عدم-98ماده

 (.ندارد حقوقی یا حقیقی افراد به فناور واحدهاي تعهدات درخصوص مسئولیتی هیچ دانشگاه) .دانشگاه از

در سومین جلسه شوراي مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزي و  5/99/9111در تاریخ  ماده 91در نامه آیین این-91ماده

 منابع طبیعی گرگان به تصویب رسید.
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رشد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان به تصویب در سومین جلسه شوراي مرکز  5/99/9111در تاریخ 

 رسید.


