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َ -1دف ي دامىٍ كارتزد:
ثِ هٌظَس ثشًبهِ سیضي ٍیژُ ثشاي جَاًبى ثب استؼذاد ٍ ایجبد ثستشي هٌبست ثشاي فؼبليت ّبي آهَصضی ػلِوی ٍ
پژٍّطی ایطبى ،ضشٍسیست كِ هتقبضيبى هحتشم تقبضبّبي خَد سا ٍ هسئَليي هحتشم دفبتش ثبضگبُ هطبثق ثاب
ایي دستَسالؼول هَاسد سا تْيِ ٍ تحَیل ًوبیٌذ.

 -2تعاريف ياختصارات
1-2

ا.د.ة :استؼذادّبي دسخطبى ثبضگبُ پژٍّطگشاى جَاى

ٍ 2-2احذ داًطگبّیٍ :احذّبي داًطگبُ آصاد اسالهی كِ هتقبضی دس آًجاب هطالَت تحلايل ثاَدُ ٍ یاب اص
آًجب تسْيالت دسیبفت هی ًوبیذ.

 -3مزاجع يماخذ
-

آئيي ًبهِ تطکيل هؼبًٍت استؼذادّبي دسخطبى ثبضگبُ كِ ثِ تلَیت ٍ تبئيذ ّيبت اهٌابي ثبضاگبُ
ٍ ّوچٌيي سیبست هحتشم داًطگبُ آصاد اسالهی ،جٌبة آقبي دكتش جبسجی سسيذُ است.

 -4شزح اقدامات
آئيي ًبهِ تطکيل هؼبًٍت استؼذادّبي دسخطبى ثِ ضشح صیش دس جلسِ  1331/6/12ثِ تلَیت ّياتت اهٌاب
سسيذُ است:
-1اَداف ي شزايط عضًيت
 1-1اّذاف
ّذف اس تطکیل هؼاًٍت « استؼذادّای درخطاى تاضگاُ » کِ در ایي آئیي ًاهِ « ا.د.ب » ًاهیذُ هی ضَد
ػثارت است اس  :ضٌاسایی ٍ اًتخاب استؼذادّای درخطاى اس تیي اػضای ػادی تاضگاُ ٍ ًخثگاى خْاى
اسالم تِ هٌظَر تطَیق ٍ تزغیة آًاى در خْت تاال تزدى رٍحیِ فؼالیتْای ساسًذُ ػلوی – پژٍّطی ٍ
ضکَفایی استؼذادّا ٍ تأهیي ًیاسّای آًاى اس قثیل پذیزش در داًطگاُ ( تذٍى کٌکَر ) ٍ اػغاء تَرس
تحصیلی تزای هقاعغ هختلف در داخل ٍ خارج کطَر  ،تْیِ هَاد ٍ ،سایل  ،دستگاّْای پژٍّطی ،
تزخَرداری اس اهکاًات کارگاّْا ٍ آسهایطگاّْای پژٍّطی در داخل ٍ خارج کطَر  ،اػشام تِ ّوایطْای
داخلی ٍ تیي الوللی  ،چاج ٍ ًطز آثار پژٍّطی  ،اػغای خَایش ٍ کوکْای هالی ٍیژُ در چارچَب اهکاًات
تاضگاُ هی تاضذ .
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 2-1ضشایط ػضَیت
حبئضیي یکی اص ضشایط صیش هی تَاًٌذ دسخَاست ػضَیت دس « ا.د.ة » ًوبیٌذ :
ثشگضیذگبى هسبثقبت الوپيبدّبي داخلی جْت اػضام ثِ هسبثقبت ثيي الوللی .
1-2-1
 2-2-1داسًذگبى حذاقل یک طشح پژٍّطی اجشا ضذُ یب یک اختشاع ثجت ضذُ كِ دس جطٌَاسُ ّبي سسوی
كطَس اص قجيل خَاسصهی  ،اثَسیحبى ٍ  ...هقبم اٍت تب سَم سا كست كشدُ ثبضٌذ .
 3-2-1داسًذگبى حذاقل یک طشح پژٍّطی اجشا ضذُ كِ هٌجش ثِ حل یکی اص هطکالت صٌؼتی  ،اجتوبػی ،
فشٌّگی  ،اقتلبدي ً ،ظبهی ٍ  ...كطَس گشدد .
 4-2-1داسًذگبى یک هقبلِ تب پبیبى هقطغ دثيشستبى  ،دٍ هقبلِ تب پبیبى هقطغ كبسضٌبسی  ،سِ هقبلِ تب پبیبى
كبسضٌبسی اسضذ ٍ چْبس هقبلِ چبح ضذُ تب پبیبى هقطغ دكتشا دس ػلَم پبیِ  ،هٌْذسی  ،ػلَم اًسبًی ،
ػلَم پضضکی  ،كطبٍسصي ٍ  ...كِ دس هجالت ػلوی – پژٍّطی هؼتجش داخلی یب خبسجی ثبضٌذ ( هقبلِ
ّب ثبیذ ػلوی – پژٍّطی ثبضذ ٍ ثشاي داًص آهَصاى هجالت ػلوی تشٍیجی ًيض قبثل قجَت است ) .
 5-2-1حبئضیي هقبم اٍت دس تفسيش قشاى كشین دس هسبثقبت ثيي الوللی حفظ ٍ تفسيش كبهل قشآى  ،كِ اهتيبص
الصم سا كست كشدُ ثبضٌذ .
 6-2-1داسًذگبى حذاقل یک كتبة تتليفی كِ جٌجِ آهَصضی – پژٍّطی – فشٌّگی یب فٌبٍسي داضتِ ٍ ثِ
ػٌَاى یک كتبة ػلوی هؼتجش ضٌبختِ ضذُ ثبضذ .
 7-2-1ا ػضبي ثبضگبُ كِ دس طَت یک دٍسُ ػضَیت خَد دس ثبضگبُ حذاقل  %88اهتيبصات ػضَیت سا ثش
اسبس هؼيبسّبي اًتخبة اػضب ( هبدُ  18ایي آئيي ًبهِ ) جْت ػضَیت دس « ا.د.ة » كست كشدُ ثبضٌذ
.

 3-1كويتِ تؼييي اٍلَیت
اًتخبة اػضبي « ا.د.ة » تَسط كويتِ تؼييي اٍلَیت استؼذادّبي دسخطبى صَست هی گيشد كِ تشكيت
هشكضي آى ثِ ضشح صیش هی ثبضذ :
سِ ًفش ثِ اًتخبة ّيتت اهٌب
سیبست ثبضگبُ ( سئيس كويتِ )
هؼبٍى استؼذادّبي دسخطبى ثبضگبُ ( دثيش كويتِ )
تجلشُ  :اسصیبثی ٍ كبسضٌبسی هبَّي ٍ تخللی فؼبليت ّبي پژٍّطی داٍطلجبى تَسط كويتِ ّبي
تخللی ( هبًٌذ  :كويتِ ّبي تخللی ّيتت ّبي هويضُ داًطگبّْب ) ثشاي ّش هَسد ٍ سضتِ اًجبم هی
گيشد .
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ً 4-1حَُ پزیشش اػضب
پزیشش اػضبي « ا.د.ة » ثب تکويل فشم ٍیژُ ا.د.ة ثَسيلِ داٍطلجبى ّوشاُ ثب گضاسش تحقيق تَسط
هؼبًٍتْبي ریشثط ثبضگبُ ٍ تتیيذ ًْبیی كويتِ هَضَع هبدُ  3صَست هی گيشد .
 5-1هذت ػضَیت
هذت ػضَیت اػضای « ا.د.ب » هغاتق ضزایظ ػضَیت در تاضگاُ هی تاضذ ٍ توذیذ ػضَیت تز حسة
ًظز کویتِ تؼییي اٍلَیت تالهاًغ است .
 -2مشاياي عضًيت در ا.د.ب
 1-2ػضَ « ا.د.ب » هی تَاًذ ػالٍُ تز تزخَرداری اس هشایای ػضَیت در تاضگاُ اس تسْیالت سیز تا تأییذ کویتِ
تؼییي اٍلَیت تْزهٌذ گزدد :
 1-1-2اهکاى تحصیل در داًطگاُ آساد اسالهی در رضتِ هزتثظ در ّز ٍاحذ داًطگاّی دلخَاُ تزحسة ًظز
کویتِ تؼییي اٍلَیت ٍ تزاساس آئیي ًاهِ ًحَُ پذیزش تزگشیذگاى خطٌَارُ ّا ٍ هساتقات ػلوی در دٍرُ ّای
آهَسش ػالی ٍسارت ػلَم هصَب آئیي ًاهِ هطاتِ آى در داًطگاُ آساد اسالهی .
 2-1-2تأهیي ّشیٌِ اخزای عزحْای پژٍّطی هَرد تأئیذ تَسظ تاضگاُ .
ّ 3-1-2شیٌِ هغالؼات تحقیقات ػلوی ٍ تْیِ  ،تَلیذ ٍ ػزضِ ًتایح حاصل .
 4-1-2اٍلَیت در کلیِ تزًاهِ ّا ٍ فؼالیتْای تاضگاُ اس خولِ اػشام تِ ّوایطْای تیي الوللی داخلی ٍ خارخی
 ،اػشام تِ ػتثات ػالیات  ،حزهیي ضزیفیي ٍ سایز هسافزتْای ػلوی  ،پژٍّطی  ،سیارتی ٍ سیاحتی .
 5-1-2استفادُ رایگاى اس کلیِ تزًاهِ ّای تاضگاُ ٍ استفادُ اس اهکاًات تح قیقاتی ٍاحذّای داًطگاُ آساد
اسالهی تا ارائِ کارت ػضَیت .
 6-1-2تزخَرداری اس خایشُ ٍیژُ تِ اسای احزاس ّزضزط اضافی هٌذرج در هادُ . 2
 7-1-2تزخَرداری اس تَرس تحصیلی ضاهل کل ضْزیِ ٍ یا کوک ّشیٌِ تحصیلی  ،تزای تحصیل در کلیِ
هقاعغ تحصیلی داخل یا خارج اس کطَر
 8-1-2اٍلَیت استخذام در ٍاحذّای داًطگاّی تِ هٌظَر تکویل کادر ّیأت ػلوی ٍ کارکٌاى تزای اػضایی
کِ حذاقل یکسال ػضَ تاضگاُ تَدُ تاضٌذ .
تثصزُ  :تزای اػضاء غیز ایزاًی تَرس تحصیلی فقظ تزای داخل ایزاى اػغا خَاّذ ضذ .
 -3محل،اركان ي تشكيالت ا.د.ب
 1-3هحل ا.د.ة
هحل تطکیل « ا.د.ب » در تْزاى هی تاضذ ٍ ارکاى آى در تاضگاُ هستقز خَاّذ ضذ .
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 2-3ضشح ٍظبیف هؼبًٍت ا.د.ة ثبضگبُ
 1-2-3ضٌاسائی استؼذادّای درخطاى اس تیي ًخثگاى خْاى اسالم ٍ اػضای تاضگاُ تا تَخِ تِ هفاد هادُ 2
ایي آئیي ًاهِ .
2-2-3ساسهاًذّی اػضای « ا.د.ب » ٍ ًحَُ ارائِ خذهات آهَسضی  ،پژٍّطی ،فزٌّگی ٍ غیزُ تِ آًْا .
 3-2-3ارائِ تسْیالت  ،اهکاًات ٍ ضزایظ هٌاسة تزای فؼالیتْای پژٍّطی اػضای « ا.د.ب » .
 4-2-3ایداد ضزایظ ٍ تسْیالت هٌاسة خْت اػشام اػضای « ا.د.ب » تِ ّوایطْای هلی ٍ تیي الوللی .
 5-2-3تزًاهِ ریشی خْت استفادُ اػضای « ا.د.ب » اس اهکاًات کارگاّْا ٍ آسهایطگاّْای پژٍّطی در داخل
ٍ خارج اس کطَر
 6-2-3تسْیل در تذٍیي ٍ اًتطار هقاالت ػلوی – پژٍّطی  ،کتة ،عزحْا ٍ تحقیقات پژٍّطی اػضای «
ا.د.ب » .
 7-2-3اػغای خَایش  ،کوک ّشیٌِ ٍ یا تَرس تحصیلی تِ اػضای « ا.د.ب » .
 8-2-3تزقزاری ارتثاط تا سایز ًْادّای پژٍّطی خْت فؼالیتْای هطتزک .
 9-2-3فزاّن ًوَدى اهکاى اداهِ تحصیالت داًطگاّی تا ایداد تسْیل در تحصیل هاًٌذ هْواى ضذى  ،اًتقال،
 ...اػضاء « ا.د.ب » تزاتز ضَاتظ هَخَد .
 3-3اهکبًبت هَسد ًيبص « ا.د.ة » تَسط هؼبًٍت « ا.د.ة » پيص ثيٌی ٍ پس اص تتیيذ كويتاِ تؼيايي اٍلَیات
استؼذادّبي دسخطبى ٍ تلَیت ضَساي ثبضگبُ تتهيي هی گشدد.
 4-3هؼيبس اًتخبة اػضب « ا.د.ة» اص ثيي اػضب ثبضگبُ
–هؼیارّای اًتخاب اػضاء در تخص داًص آهَسی – پژٍّطی تِ ضزح سیز است :
1-4-3هیشاى هَفقیت در فؼالیت آهَسضی هحل تحصیل
2-4-3کیفیت ٍ کویت فؼالیتْای پژٍّطی
 3-4-3ارائِ هقاالت ػلوی در کٌفزاًسْا یا چاج هقاالت در ًطزیات هؼتثز داخلی یا خارخی
 4-4-3قذرت تدشیِ ٍ تحلیل هَضَػات ػلوی ٍ ارسیاتی آًْا تا ارائِ هذارک هؼتثز
 5-4-3تألیف یک کتاب یا تزخوِ دٍ کتاب
 6-4-3خالقیت  ،اتتکار ٍ اختز اع
 7-4-3ارائِ عزحْای پژٍّطی کِ تِ تصَیة تاضگاُ تزسذ
 8-4-3هیشاى ضزکت در تز ًاهِ ّای ػلوی  ،پژٍّطی  ،فزٌّگی ٍ هذّثی تاضگاُ

حذاکثز 12اهتیاس
حذاکثز  12اهتیاس
حذاکثز  28اهتیاس

(تِ اسای ّز هقالِ حذاکثز  3اهتیاس)
حذاکثز  8اهتیاس
حذاکثز 18اهتیاس
حذاکثز  28اهتیاس
حذاکثز  18اهتیاس
حذاکثز  8اهتیاس
خوغ  188اهتیاس
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تثصزُ  :در صَرتی کِ اهتیاس داٍعلثی تِ ً 188زسذ هاساد اهتیاسات هکتسثِ اس تٌذّای 5-4-3 ، 3-4-3
ٍ  6-4-3هی تَاًٌذ در خوغ تٌذی تا رسیذى تِ رقن  188هَرد استفادُ قزار گیزد .
 -5مستىدات ي پيًستَا:
 فشم دسخَاست ػضَیت دس ثبضگبُ پژٍّطگشاى جَاى/پزیشش ثذٍى آصهَى دس هقطغ ثبالتش دس داًطاگبُآصاد اسالهی
 فشم ثشسسی اٍليِ ػضَیت دس استؼذادّبي دسخطبى كِ حبٍي خالصِ گضاسش پشًٍذُ هتقبضی ٍ هاَسدتبئيذ هسئَت دفتش ثبضگبُ پژٍّطگشاى جَاى هی ثبضذ
 گشدش كبس ثشسسی دسخَاست ٍ تقبضبّبي ٍاجذیي ضشائط ،تقبضبي ػضَیت دس استؼذادّبي دسخطبىٍ تلَیت آى
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