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 تسوه تعالی

علوم پضشكی كشوس  اساسناهه شوساي سياستگزاسي تحقيقات دانشجويی

 (1391تاصنگشي شذه دس هفتن تيشهاه )

 

: تعشيف  -1هاده 

آٍسي سا دس كِ هعاًٍت تحميمات ٍ في ضَساي سياستگزاسي تحميمات داًطجَيي ضَسايي است هطَستي ٍ ًظاستي

ّاي كويتِ تحميمات اًطجَياى ٍ استماي كوي ٍ كيفي فعاليتد آٍسي بييكوك بِ تَسعِ فشٌّگ تحميك ٍ في

  .دّذپضضكي كطَس ياسي هي ّاي علَمداًطجَيي داًطگاُ
 

 :هاهوسيت  -2هاده 

داًطجَياى علَم پضضكي كطَس دس تواهي  آٍسيكوك بِ سياستگزاسي بِ هٌظَس استما ٍ تَسعِ پظٍّطي ٍ في

  ّاي داخلي ٍ خاسجيتجشبِ ا ٍُگيشي اص تواهي ظشفيتّا ٍ با بْشُعشصِ
 

 :اهذاف و ششح وظايف  -3هاده 

 كطَس دّي تحميمات داًطجَيي علَم پضضكيكوك بِ سياستگزاسي ٍ جْت 

  كطَس ّاي داًطجَيي علَم پضضكيًاهِدّي پاياىكوك بِ جْت 

 آٍسي دس صهيٌِ تَسعِ تحميمات داًطجَيياسايِ هطاٍسُ بِ هعاًٍت تحميمات ٍ في  

 ٍ داًطجَيي ّاي هلي هشتبط با تَسعِ تحميماتاظْاس ًظش پيشاهَى پيطٌْادات ٍ پشٍطُ بشسسي  

 داًطجَيي ّاي هَجَد دس داخل ٍ خاسج كطَس بشاي تَسعِ تحميماتضٌاسايي ٍ هعشفي ظشفيت  

 تحميمات داًطجَيي دس ًظام  ّايهٌذ، پَيا ٍ كاسآهذ بشاي كويتِكوك بِ تبييي ٍ تعشيف جايگاّي ًظام

  تسالم

 بشتش بِ جطٌَاسُ ساصي ّاي تحميمات داًطجَيي ٍ هعشفي كويتِّاي كويتِكوك بِ اسصضيابي ٍ پايص فعاليت  

 ِّاي تحميمات داًطجَييسيضي ٍ ًظاست بش ّوايص ٍ ًطست ّاي كويتِبشًاه  

 ِتَسعِ فشٌّگ ّاي تحميماتكوك بِ ايجاد بستشي اًگيضضي بشاي جزب حذاكثشي داًطجَياى بِ كويت ٍ  ٍ

 هحيطي هطَق بشاي تحميمات داًطجَيي

 ِّاي ّوكاس سيضي ٍ ًظاست بش فعاليت ضبكِبشًاه 
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 :هشخصات و انتخاب اعضا -4هاده  

 :مشخصات اعضا -الف

 ( سئيس)آٍسي ٍصاست بْذاضت ، دسهاى ٍ آهَصش پضضكي هعاٍى تحميمات ٍ في

  (دبيش)دبيش كويتِ كطَسي تحميمات داًطجَيي 

  كِ داساي ضشايط ريل  ّاي تحميمات داًطجَيياص سشپشستاى كويتِ( تيپ داًطگاّي يك ًفشاص ّش )سِ ًفش

 :باضٌذ

بيص اص يك جلسِ اص )بِ طَس هٌظن دس ًطستْاي كطَسي دبيشاى ٍ سشپشستاى ضشكت كشدُ باضٌذ .1

 (.غيبت ًذاضتِ باضٌذ

 .حذالل دٍ سال سشپشست كويتِ تحميمات داًطجَيي بَدُ باضٌذ .2

ّا بِ عٌَاى عضَ اصلي ضَساي ضًَذ كِ سِ ًفش آىسشپشست دس هشحلِ اٍل اًتخاب هيًفش  6: 1تبصره

 .البذل هي باضٌذسياستگزاسي ٍ سِ ًفش بِ عٌَاى عضَ علي

  كِ داساي ضشايط ريل  ّاي تحميمات داًطجَيياص دبيشاى كويتِ( اص ّش تيپ داًطگاّي يك ًفش)سِ ًفش

: باضٌذ

 .تحميمات داًطجَيي داًطگاُ خَد باضٌذ حذالل دٍ سال عضَ فعال كويتِ .1

 .بالي هاًذُ باضذ حذالل يك سال تا اتوام دٍساى داًطجَيي .2

 .اٍ بالي هاًذُ باضذ هاُ اص اتوام دٍساى دبيشي 6حذالل  .3

  ِبِ پيطٌْاد كويتِ كطَسي ( دبيش يا سشپشست)ّاي تحميمات داًطجَييسِ ًفش اص پيطكسَتاى كويت

تحميمات داًطجَيي  

 :ب اعضا و صدور احکامانتخا -ب

 دبيش فمط هجاص است . سشپشستاى ٍ دبيشاى ّش تيپ هجاص ّستٌذ بِ سشپشستاى ٍ دبيشاى ّواى تيپ ساي بذٌّذ

. بِ دبيش ساي دّذ ٍ سشپشست ًيض هي تَاًذ فمط بِ سشپشست ساي دّذ

 اص ّش داًطگاُ فمط يك ًفش سشپشست يا دبيش هي تَاًذ عضَ ضَساي سياستگزاسي باضذ. 

 بايست حتواً دبيش داًطگاُ باضذداًطجَ هي. عضَيت داًطجَياى دس ضَساي سياستگزاسي يك سالِ است حكن .

البذل ًيض فشاّن دس صَستي كِ ضشايط علي. ضَدالبذل استفادُ هياگش ضشايط عضَيت اص بيي بشٍد اص علي

 .گيشدًباضذ اًتخابات صَست هي
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 سشپشست دس ايي هذت بايستي سشپشست . ٍ سالِ استحكن عضَيت سشپشست دس ضَساي سياستگزاسي د

دس . ضَدالبذل جايگضيي هياگش ضشايط عضَيت اص بيي بشٍد، فشد علي. كويتِ تحميمات داًطجَيي باضذ

 .گيشدالبذل ًيض فشاّن ًباضذ اًتخابات صَست هيصَستي كِ ضشايط علي

 حكن عضَيت پيطكسَتاى دس ضَساي سياستگزاسي دٍ سالِ است .

 آٍسي ٍصاست بْذاضت صادس خَاّذ ضذم اعضا تَسط هعاٍى تحميمات ٍ فياحكا. 

 آٍسي داًطگاُ هزكَس جْت صذٍس احكام دبيشاى ٍ سشپشستاى اسائِ ًاهِ هَافمت اص هعاًٍت تحميمات ٍ في

 . الضاهي است

 باضذتاسيخ صذٍس احكام هشدادهاُ هي. 

 .ضَددُ سا ًذاسًذ حكن آًْا لغَ هيدس ّش صهاًي كِ هطخص ضَد هٌتخبيي ضشايط ركش ش: 2تبصره

 

تا ركش صلوات تش هحوذ و آل هحوذ هوسد  7/4/91تثصشه دس تاسيخ  2هاده و  4اين دستوسالعول دس 

 .تصوية اعضاي شوساي سياستگزاسي كويته هاي تحقيقات دانشجويی علوم پضشكی كشوس قشاس گشفت

 

 


