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:

آیین نامه عضویت در شبکه ملی تحقیقات سرطان
ماده  :1تعریف اعضاي حقیقی و حقوقی
الف -اعضاي حقوقی
 .1پیوسته
 1.1هشاکض تحقيقبتي کِ صشفب دس هَسد سشعبى تحقيق هي کٌٌذ شبهل هشاکضي کِ کلوِ سشعبى يب ػجبسات ّوسبى آى (هثل
اًکَلَطي ،ساديَتشاپي ٍ  )...جضء اصلي ًبم آًْبست ٍ هشاکضي کِ دست کن  ٪55هقبالت آًْب دس اسصشيبثي سبالًِ دس عي سِ
سبل گزشتِ دس صهيٌِ تحقيقبت سشعبى هٌتشش شذُ ثبشذ.
 1.1سبصهبًْبي دٍلتي يب غيش دٍلتي کِ صشفب دس اهش هشاقجت ،دسهبى ٍ پيشگيشي سشعبى سيبستگضاسي ٍ يب فؼبليت ػلوي هي کٌٌذ.

 .2وابسته
 1.1هشاکض تحقيقبتي کِ ثخشي اص فؼبليت آًْب دس هَسد سشعبى است ٍ کوتش اص  ٪55هقبالت آًْب دس اسصشيبثي سبالًِ دس عي سِ سبل
گزشتِ دس صهيٌِ تحقيقبت سشعبى هٌتشش شذُ ثبشذ يب حذ اقل  15هقبلِ دس صهيٌِ سشعبى هٌتشش کشدُ اًذ يب شَاّذي کِ ًشبى
دّذ تحقيقبت سشعبى يکي اص هْوتشيي خغَط تحقيقبتي آًْبست.
 1.1سبصهبًْبي دٍلتي يب غيش دٍلتي کِ ثخشي اص فؼبليتْبيشبى دس صهيٌِ هشاقجت ،دسهبى ٍ پيشگيشي سشعبى ثبشذ.
ب -اعضاي حقیقی
 .1پیوسته
هحققبًي کِ ػضَ ّيبت ػلوي داًشگبُ ّب ٍ هَسسبت ػلوي کشَس ثبشٌذ ٍ دست کن  5هقبلِ ايٌذکس شذُ دس هجالت  ISIدس
هَسد تحقيقبت سشعبى ثؼٌَاى ًَيسٌذُ اٍل ٍ يب هسئَل هٌتشش کشدُ ثبشٌذ ٍ يب فؼبليت شبخصي دس صهيٌِ تحقيقبت سشعبى اًجبم
دادُ ثبشٌذ.
 .2وابسته
هحققبًي کِ دس يکي اص داًشگبُ ّب ٍ هشاکض ػلوي تحقيقبتي کشَس يب ثيي الوللي فؼبليت تحقيقبتي داشتِ ٍ دست کن يک هقبلِ
دس صهيٌِ تحقيقبت سشعبى هٌتشش کشدُ اًذ.
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ماده  :2حقوق اعضاي پیوسته و وابسته
الف -اعضاي پیوسته
اص توبم هضايبي ػضَيت دس شجکِ شبهل هشبسکت دس اجشاي عشح ّبي تحقيقبتي ،استفبدُ اص گشاًت ّبي تحقيقبتي ٍ آهَصشي ،گشاًت
ششکت دس کبسگبُ ٍ سويٌبسّب ٍ  .....ثْشُ هٌذ هي شًَذ .اػضبي پيَستِ داساي حق ػضَيت دس شَساي ساّجشدي ٍ شَساي آهَصشي ٍ
پظٍّشي ٍ حق ساي دس هجوغ ػوَهي ّستٌذ .هذت ػضَيت ثشاي اػضبي پيَستِ ًبهحذٍد است هگش آًکِ اص ػضَيت دس شَسا استؼفب دٌّذ
ٍ يب ششايظ ػضَ پيَستِ سا اص دست ثذٌّذ.
ب -اعضاي وابسته
اص ثشخي هٌبفغ ػضَيت دس شجکِ شبهل هشبسکت دس اجشاي عشح ّبي تحقيقبتي ،استفبدُ اص گشاًت ّبي تحقيقبتي ثْشُ هٌذ هي شًَذ.
اػضبي ٍاثستِ داساي حق ساي دس هجوغ ػوَهي ثَدُ ،هي تَاًٌذ ثِ ػٌَاى ػضَ شَساي آهَصشي ٍ پظٍّشي اًتخبة شًَذ ٍلي ًوي تَاًٌذ
ثشاي ػضَيت دس شَساي ساّجشدي ًبهضد شًَذ.

ماده  :3شرایط و نحوه عضویت ،تغییر در نوع عضویت یا لغو آن
الف -شرایط و نحوه عضویت
 .1افشاد حقيقي ٍ حقَقي دسخَاست ػضَيت ٍ هذاسک الصم سا ثِ دثيشخبًِ شجکِ اسسبل هي ًوبيٌذ.
.1

اسائِ هجَصّبي سسوي فؼبليت اص هشاکض ريصالح کشَس ثشاي ػضَيت اػضب الصم است.

 .3هذاسک اػضب دس شَساي آهَصشي ٍ پظٍّشي شجکِ هَسد ثشسسي قشاس گشفتِ ٍ دس صَست داسا ثَدى ششايظ ،هشاتت دس شَساي
ساّجشدي تبييذ ٍ ًَع ػضَيت تؼييي هي گشدد.
 .4دس صَست اػتشاض ثِ ًتيجِ ثشسسي ،هَضَع ثِ شَساي ساّجشدي اسجبع شذُ ٍ تصوين الصم اتخبر هي شَد.
 .5شَساي ساّجشدي شجکِ ثب صالحذيذ جوؼي هي تَاًذ اص اشخبص حقيقي ٍ يب حقَقي ثشاي ػضَيت دس شجکِ دػَت ًوبيذ
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ب -تغییر در نوع عضویت
 .1تجذيل ٍضؼيت اص ٍاثستِ ثِ پيَستِ پس اص اسائِ هذاسک ػضَ ثِ شجکِ ٍ داسا ثَدى ششايظ هغبثق سًٍذ ثبال اهکبى پزيش است.
 .1تجذيل ٍضؼيت اص پيَستِ ثِ ٍاثستِ دس صَست دسخَاست ػضَ هغبثق سًٍذ ثبال اهکبى پزيش است.
 .3الصم است ششايظ اػضب اص ًظش داسا ثَدى ػضَيت پيَستِ ،دست کن يک ثبس دس عي يک دٍسُ فؼبليت شَساي ساّجشدي اًجبم
شَد.

ج -لغو عضویت
 .1اػضبي پيَستِ دس صَست داسا ًجَدى ششايظ ،اثتذا ثِ ػضَ ٍاثستِ تجذيل هي شَد.
 .1اػضبي ٍاثستِ دس صَست داسا ًجَدى ششايظ لغَ ػضَيت هي شًَذ تب صهبًي کِ هجذد ششايظ سا داسا گشدًذ.

