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تعریف عضو مرکز (محقق مرکز):
اعضای مرکز شامل دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر مورد تایید وزارتین می باشند.

اعضای مراکز تحقیقاتی به دو دسته تقسیم می شوند:
 -1اعضای هیات موسس و غیرهیات موسس
 اعضای هیات موسس ،محققینی هستند با استفاده از مدارک تحقیقاتی آنان ،مجوز مرکز از سوی وزارت صادر شدهاست.
 اعضای غیرهیات موسس ،محققینی هستند که بعد از تاسیس مرکز ،بر اساس میزان فعالیت آنان ومیزان امتیاز کسبشده در مرکز به عضویت مرکز در خواهند آمد.
اعضا ممکن است به صورت تمام وقت یا پاره وقت در مرکز فعالیت نمایند:
 عضو تمام وقت :محققی است که با ابالغ رئیس مرکز حداقل  04ساعت در هفته در مرکز حضور و به فعالیت تحقیقاتیاشتغال داشته باشد.
 عضو نیمه و قت  :محققی است که با ابالغ رئیس مرکز به صورت پاره وقت در مرکز حضور و به فعالیت تحقیقاتی اشتغالداشته باشد.
تبصره :هر پژوهشگر می تواند حداکثر در یک مرکز تحقیقاتی به صورت تمام وقت و یا در دو مرکز تحقیقاتی به صورت
نیمه و قت همکاری نماید.
 -2اعضای شورای پژوهشی مرکز:
افرادی که با ابالغ ریاست دانشگاه منصوب و در جلسات شورای پژوهشی مرکز شرکت می کنند .این اعضا می توانندد
در صورت کسب امتیاز پایه  ،بنا به پیشنهاد شورای پژوهشی مرکز به عضویت مرکز در آیند.
تبصره  :1اعضای مرکز (تمام وقت و نیمه وقت) موظف هستند که کلیه فعالیت های پژوهشی خود را از تاریخ صدور
ابالغ تا پایان آن به نام مرکز به چاپ برسانند.
تبصره  :2تمام هیات موسسین عضو شورای پژوهش مرکز نیز می باشند.

شرایط عضویت در مراکز تحقیقاتی:
عضویت برای اولین بار (داشتن هردو شرط ضروری است):
 داشتن حداقل  1مقاله چاپ شده در یکی از مجالت علمی – پژوهشی انعقاد قرارداد حداقل یک طرح تحقیقاتی در مرکز به عنوان مجریشرط تمدید عضویت:
چاپ حداقل  1مقاله در مجالت علمی – پژوهشی نمایه شده در سایت  Scopousبه باال به نام مرکز حدداکثر
در یک سال گذشته

شرط تغییر عضویت هیات موسس:
 انتقال عضو به دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی دیگر انصراف اختیاری عضو عدم همکاری و نداشتن فعالیت های پژوهشی عضو در مرکز داشتن حداقل مستندات مطابق با آیین نامه وزارت تاسیس مراکز تحقیقاتی (برای فرد جایگزین)تبصره  - :جهت تغییر عضو موسس درخواست کتبی ایشان الزامی است.
 -در صورت باز نشستگی نظر بر کسب حداقل امتیاز (شرط تمدید عضویت) امکان ادامه عضویت بالمانع است.

