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 پیشگفتار:

 هطبسوت اص گیشی ثْشُ ثشای دائوی وبس ٍ سبص ٍجَد ٍ ّستٌذ آهَصضی ًظبم اصلی ًفؼبى ری اص یىی داًطجَیبى

 داًطجَیی ّبی فؼبلیت ثیطتش اًسجبم ٍ ّوبٌّگی سبصهبًذّی، است. ضشٍسی آهَسصضی ًظبم ثْجَد هسیش دس آًبى

 هٌذسبختبس تطىل هی ثِ یبصً هختلف سغَح دس پضضىی ػلَم آهَصش تَسؼِ دس ایطبى ّبی ظشفیت اص استفبدُ ٍ

 سبصد. هی آضىبس داًطگبُ پضضىی ػلَم آهَصش تَسؼِ ٍ هغبلؼبت هشوض دس سا داًطجَیی

 ضبغل داًطجَیبى پژٍّطی ٍ آهَصضی اّذاف استمبی ساستبی دس پضضىی ػلَم آهَصش تَسؼِ داًطجَیی وویتِ

 ضذُ تطىیل پژٍّطی ٍ آهَصضی ّبی فشآیٌذ دس داًطجَیبى فؼبل هطبسوت ّذف ثب ٍ داًطگبُ ایي دس تحصیل ثِ

 ًیبصّبی ثِ پبسخ ٍ ایطبى َاًوٌذسبصیت ثشای داًطجَیی ّبی ظشفیت اص داسد سؼی هختلف ّبی وبسگشٍُ ایجبد ثب ٍ

 گیشد. ثْشُ هختلف ّبی صهیٌِ دس داًطجَیی

 : مامًریت 

 ثش ػالٍُ وویتِ ایي است. پضضىی آهَصش ثب هشتجظ ّبی صهیٌِ دس تَاًوٌذ ٍ ًخجِ داًطجَیبى پشٍسش هتَلی هشوض

 آى ثش خَد، فؼبلیت هحَس ػٌَاى ثِ آهَصضی ّبی فؼبلیت گستشش ٍ هختلف سغَح دس تَاًوٌذ داًطجَیبى تشثیت

 ثبضذ: سشآهذ داًطگبّی سغح دس صیش ّبی حیغِ دس تب است

 داًطجَیی هحیظ دس آى فشٌّگ گستشش ٍ وبسآفشیٌی ٍ ًَآٍساًِ ّبی هْبست استمبی

 استشاتژیه تفىش ٍ استجبط ثشلشاسی هذیشیت، ّبی صهیٌِ دس ای تَسؼِ ّبی هْبست آهَصش

 جبهؼِ ثِ هتؼْذ ٍ وبسآهذ اًسبًی ًیشٍی تشثیت ٍ یا حشفِ اخالق گستشش فشٌّگ، استمبی

 پضضىی ػلَم آهَصش استمبی ٍ تَسؼِ ثشای سبختبسهٌذ ثستشی ایجبد



 ػلَم آهَصش تَسؼِ حَصُ دس داًطجَیبى تجشثیبت گزاسی اضتشان ثِ ٍ تَاًوٌذسبصی ثشای الصم ثستشّبی ایجبد

 پضضىی

 ٍضؼیت ثْجَد ساستبی دس آهَصش دس پژٍّص ٍ آهَصضی ّبی ًَآٍسی هختلف ّبی ػشصِ دس ثشداضتي گبم

  آهَصضی

 پضضىی ػلَم آهَصش ًَآٍسی ٍ تَسؼِ حَصُ دس داًطجَیبى هطبسوت تمَیت عشیك اص آهَصش ویفیت استمبی

 خَد آهَصش استمبی علجبى حوبیت ثِ داًطجَیبى ضذى تجذیل 

 

 :ديروما

 فشدی، ّبی هْبست استمبی ثشای داًطجَ تشثیت ٍ آهَصش دس سشآهذ داًطجَیی وویتِ یه" ثِ وِ آًین ثش هب

 گزاسی، سیبست دس ثبیذ تَاًوٌذ داًطجَیبى ضَین. تجذیل"داًطگبّی سغح دس اجتوبػی ٍ ای تَسؼِ وبسآفشیٌبًِ،

 سغَح توبم دس ٍ پضضىی ػلَم آهَصش ُصحَ دس ای تَسؼِ ٍ آٍساًًَِ ّبی فؼبلیت اسصضیبثی ٍ اجشا سیضی، ثشًبهِ

 ًوبیٌذ. فؼبل هطبسوت داًطگبُ، آهَصضی ّبی ثشًبهِ

 

 :َدف

 تجذیل ٍ پضضىی ػلَم آهَصش ًَآٍسی ٍ تَسؼِ حَصُ دس داًطجَیبى هطبسوت عشیك اص آهَصش ویفیت استمبی

 خَد آهَصش تمبیاس علجبى حوبیت ثِ ایطبى ضذى
 

 

 :داوشجًیی کمیتٍ يظایف شرح

 آهَصضی تَسؼِ ّبی فؼبلیت دس هطبسوت جْت داًطجَیبى جزة ٍ تطَیك سبصی، آگبُ 

 ثشگضاسی )پضضىی ػلَم آهَصش صهیٌِ دس پضضىی ػلَم داًطجَیبى سبصی تَاًوٌذ جْت دس سبصی ثستش 

 (داًطجَیبى ثِ هطبٍسُ اسائِ آهَصضی، ّبی دٍسُ ٍ وبسگبُ سویٌبس،

 ػلَم آهَصش حَصُ دس داًطجَیی تجبسة تجبدل ٍ تؼبهل جْت سبصی ثستش ٍ سسبًی اعالع استجبط، ثشلشاسی 

 پضضىی

 فؼبلیت چبسچَة دس ٍصاست پضضىی ػلَم آهَصش دس آٍسی ًَ ٍ تحَل ّبی ثستِ سبصی پیبدُ دس فؼبل هطبسوت 

 داًطگبُ هغبلؼبت هشوض ّبی

 داًطجَیی ّبی وویتِ ّبی اسصضیبثی دس هطبسوت ٍ خَداسصیبثی 

 آسضیَ تْیِ ٍ سبصی هستٌذ ٍ داًطگبُ هغبلؼبت هشوض سبیت ٍة دس داًطجَیی وویتِ صفحِ داضتي ًگِ سٍص ثِ 

 داًطجَیی وویتِ ّبی فؼبلیت

 سٌجی، ًیبص اص اػن دسسی سیضی ثشًبهِ صهیٌِ دس داًطگبُ هغبلؼبت هشوض ّبی فؼبلیت دس هطبسوت ٍ ّوىبسی 

  اسصضیبثی ٍ اجضا ، عشاحی عشاحی،

 آهَصضی ّبی فؼبلیت ّبی اسصضیبثی صهیٌِ دس داًطگبُ هغبلؼبت هشوض ّبی فؼبلیت دس هطبسوت ٍ سیّوىب 

 ّبی ایذُ ّبی اسصضیبثی ٍ اجشا عشاحی، صهیٌِ دس داًطگبُ هغبلؼبت هشوض ّبی فؼبلیت دس هطبسوت ٍ ّوىبسی 



 آهَصش دس پژٍّص ٍ آهَصضی آٍساًِ ًَ

 هحصَل ثِ ایذُ تجذیل ٍ آهَصضی فشآیٌذّبی سبصی هستٌذ ْتج دس داًطجَیبى آهَصش ثشای سبصی ثستش 

 وبسثشدی

 ٍ هلی هجبهغ ٍ ّب ّوبیص دس داًطجَیبى آهَصضی آٍساًِ ًَ ّبی عشح ٍ ّب پژٍّص ًتبیج اسائِ اص حوبیت جلت 

 داًطگبُ هغبلؼبت  هشوض هذیشیت ثب ّوبٌّگی عشیك اص الوللی ثیي

 داًطگبُ هغبلؼبت هشوض هذیشیت ثب داًطجَیبى ثشای پضضىی َمػل آهَصش ثب هشتجظ وتت تشجوِ ٍ تبلیف 

 ّب داًطىذُ آهَصضی ًیبصّبی ٍ ّب چبلص ضٌبسبیی فشآیٌذ دس هطبسوت 

 آهَصضی ویفیت استمبء ٍ ّب چبلص سفغ ثشای داًطگبُ آهَصضی سیستن تَاًوٌذسبصی دس هطبسوت 

 پضضىی ػلَم آهَصش دس تحَل ّبی ثستِ اجشای دس هطبسوت 

 آهَصش دس پژٍّص ّبی عشح ٍ ًَآٍساًِ ّبی فؼبلیت ٍ ّب ایذُ اسصضیبثی ٍ اجشا عشاحی، دس هطبسوت 

 آهَصضی سیستن ثْجَد ساستبی دس اسبتیذ ٍ داًطجَیبى سبیش ثب تؼبهل ٍ سسبًی اعالع استجبط، ثشلشاسی 

 پضضىی آهَصش حَصُ ثب هشتجظ ّبی ّوبیص ٍ سویٌبسّب وبسگبّْب، ثشگضاسی 

 

 

 :داوشجًیی کمیتٍ در داوشجًیان عضًیت شرایط

 یب آهَصش تَسؼِ دفبتش ٍ هغبلؼبت هشاوض ثب ّوىبسی آهَصضی)سبثمِ تَسؼِ ّبی فؼبلیت ثِ هٌذی ػاللِ 

 ...ٍ آهَصش استمبی جْت دس ًَ ّبی ایذُ داضتي یب آهَصش دس پژٍّص ّبی عشح دس ّوىبسی

 ػضَیت دسخَاست اص لجل تحصیلی ًیوسبل آخش دس ۴۱ حذالل هؼذل احشاص 

 داًطجَ تحصیل هحل داًطىذُ آهَصضی هؼبًٍت تبییذ ثِ ای حشفِ سفتبس سَء ػذم 

  آهَصضی لحبػ اص ضبیستگی 

 پژٍّطی اصَل سػبیت ٍ پژٍّطی اخالق ثِ هتؼْذ 

  آى اػضبی ٍ وویتِ لجبل دس هسؤٍلیت احسبس 

  اجتوبػی ٍ فشٌّگی اصَل ٍ اسصضْب ثِ پبیجٌذی 

  ّبی صهیٌِ دس خَد استؼذادّبی وشدى ضىَفب جْت دس تالش 

 

 
 :داوشجًیی کمیتٍ اَداف

 داًطجَیبى توبم ثشای آهَصش دس پژٍّص ّبی صهیٌِ وشدى فشاّن ٍ ّذفوٌذسبصی 

 وبسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی گستشش 

 هختلف ّبی صهیٌِ دس داًطجَیبى استؼذادّبی ضىَفبیی 

 الوللی ثیي ػلوی هجبهغ دس هَثش حضَس وشدى هٌذ ًظبم 

 اًتطبسات ٍ ػوَهی سٍاثظ گستشش 

 

 

 داوشجًیی: کمیتٍ ساختار

 (هذیش هشوض هغبلؼبت یب هسئَل دفتش استؼذادّبی دسخطبى) داًطگبُ سئیس وویتِ داًطجَیی 



ثشای  هذیش هشوض هغبلؼبت داًطگبُ تبییذثب  داًطجَی تَاًوٌذ اًتخبة یه ) داًطگبُ داًطجَیی دثیش وویتِ 

 (هذت یىسبل

دس  EDO  ًظبست هسئَلیيسشپشستی ٍ ثب  بّیگت دسٍى داًطتطىیل وبسگشٍُ ّبی هَسد ًیبص ثٌبثش همتضیب 

 داًطىذُ ّب

ٍ دس صَست توبیل داًطجَیبى  بّیگت دسٍى داًطثٌبثش همتضیب تطىیل وویتِ ّبی داًطجَیی دس داًطىذُ ّب 

دس  EDO دس داًطىذُ ّب آهَصضی  ًظبست هسئَلیيسشپشستی ٍ ّش داًطىذُ ٍ ٍجَد ًیشٍی اًسبًی وبفی، ثب 

 داًطىذُ ّب

 

 :داوشجًیی کمیتٍ جلسات

 

ّوچٌیي وویتِ داًطجَیی ثش اسبس اٍلَیت ّب  .جلسبت وویتِ داًطجَیی ثبیذ حذالل ّش هبُ یه ثبس ثشگضاس ضَد

 ٍ فؼبلیت ّبی تؼشیف ضذُ خَد ًسجت ثِ تطىیل جلسبت وبسی الذام ًوبیذ

 

 
 


