
 دستور کار گروه:

 از یک رشته متخصص در علمی ھیات اعضاي از است متشکل واحدي پژوھشی ژئومورفولوژی و آموزشی گروه 

  .است دایر آموزشکده /پژوھشکده /دانشکده در که دانش بشري شعب

درك و بازسازي شرايط محیطي و منابع ارضي و تبیین  ژئومورفولوژي تربیت افرادي است كه قادر به گروه اصلیھدف 

 . است رابطه اين شرايط با ويژگیھاي اجتماعي و فرھنگي جوامع

 

 :می توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله دستور کارھای دیگر گروه 

 عملی)،  (نظري آموزشی از اعم علمی ھیات اعضاي تکالیف عمومی و اجرایی برنامه ھاي ابالغ •

 نظارت بر و گروه علمی ھیات اعضاي کاري انضباط و نظم رعایت و خدمات و دانشجو راھنمایی پژوھشی،

 آن؛ اجراي حسن

 مشی اساس خط بر گروه طریق از شده ارائه خدماتی و پژوھشی و وظایف آموزشی اجرایی برنامه تھیه •

 تھیه و تحصیلی نیمسال شروع از قبل گروه اعضاي مشورت با آموزشکده /پژوھشکده /دانشکده شوراي

 آموزشکده؛ /پژوھشکده /رئیس دانشکدهبه  آن تسلیم و گروه اعضاي ھمکاري با سال نیم دروس ھر جدول

برنامه  این تسلیم و علمی تحوالت و تغییرات و پیشرفتھا آخرین به توجه با برنامه ھا در مستمر تجدید نظر •

 ذیربط؛ مراجع به ھا

 به گروه جمعی نظریات و پیشنھادھا مصوبات، گزارش کار، ارسال و گروه شوراي جلسات اداره و تشکیل •

 اجرا؛ براي قانونی مراحل طی یا اجرایی ھماھنگی براي آموزشکده یا پژوھشکده رئیس دانشکده،

 به آموزشکده /پژوھشکده /رییس دانشکده سوي از ابالغی مصوباتی و آیین نامه ھا و بخشنامه ھا ابالغ •

 گروه؛ اعضاي

 آموزشکده؛ /پژوھشکده /رییس دانشکده به گروه مالی نیازھاي پیشنھاد   •

 گروه نیاز مورد ملزومات سایر و نشریات کتابھا، لوازم، تھیه پیشنھاد و گروه رسمی مکاتبات کلیه دادن انجام •

 آموزشکده؛ /پژوھشکده /رییس دانشکده به

است به رئیس  آن دادن انجام آماده دیگر گروھھاي ھمکاري با یا راسًا گروه که پژوھشی طرحھاي پیشنھاد •

 موسسه؛ پژوھشی شوراي در تصویب براي آموزشکده/ پژوھشکده/ دانشکده

 .آموزشکده /پژوھشکده /رییس دانشکده به گزارش آن و گروه اعضاي ساالنه کار ارزیابی •

 


