
                           

 

 

 

 سياست هاي ابالغي كميته كشوري تحقيقات دانشجويي

 در راستاي تقويت برنامه راهبردي كميته هاي تحقيقات دانشجويي
   

  ايجاد ٍ تَسؼِ شثكِ ّاي ّوكار تحميمات داًشجَيي در داخل ٍ خارج داًشگاُ )اهضاي تفاّن ًاهِ ّوكاري تيي كويتِ تحميمات

 غيزُ( داًشجَيي داًشگاّْا تِ طَرت هٌغمِ اي ٍ

  :تَاًوٌذ ساسي اػضاي كويتِ تحميمات داًشجَيي اس عزيك تزگشاري كالط ّا ٍكارگاّْاي هختلف آهَسشي ٍ پضٍّشي اس لثيل

 ٍ ...  GCP  ،KTEرٍش تحميك، اعالع رساًي، هذيزيت تحميك، اخالق در پضٍّش، استفادُ اس ًتايج تحميك.ايذُ ّاي ًَ، 

 ي تا طٌايغ هزتثظ تا سالهت جاهؼِ تَيضُ طٌايغ دارٍساسي ٍ تجْيشات پششكي اس عزيك تمَيت ارتثاط كويتِ تحميمات داًشجَي

 ايجادارتثاط تا ٍاحذّاي رشذ ٍ تَسؼِ داخل داًشگاُ )اًكَتاتَرّا(

  ِتمَيت ارتثاط كويتِ تحميمات داًشجَيي تا تحميمات جاهؼِ ًگز اس عزيك هشاركت در پزٍصُ ّاي هزاكش تحميماتي تَسؼ

 رتماء سالهت داًشگاُ )پايگاّْاي تحميمات جوؼيتي(اجتواػي ٍ ا

  ِتمَيت ارتثاط كويتِ تحميمات داًشجَيي تا تحميمات تاليٌي اس عزيك هشاركت در پزٍصُ ّاي ٍاحذ ّاي حوايت اس تَسؼ

 تحميمات تاليٌي داًشگاُ يا هزاكش تحميماتي هزتثظ داخل ٍ يا خارج داًشگاُ 

 َيي تا تحميمات ػلَم پايِ اس عزيك هشاركت در پزٍصُ ّاي هزاكش تحميماتي هزتثظ داخل ٍ تمَيت ارتثاط كويتِ تحميمات داًشج

 خارج داًشگاُ 

  .تمَيت اعالع رساًي )سخت افشاري ٍ ًزم افشاري( كويتِ ّاي تحميمات داًشجَيي 

  هشَق در كويتِ تحميمات تزرسي ٍ پيشٌْاد اطالح لَاًيي ٍ همزرات در سغح داًشگاُ ٍ هلي تِ هٌظَر ايجاد اًگيشُ ٍ هحيظ

 داًشجَيي 

  تمَيت ٍ ساهاًذّي دادُ ّاي آهاري هزتثظ تا ًواد ّا ٍفؼاليتْاي پضٍّشي كويتِ ّاي تحميمات داًشجَيي )تؼييي شاخض ّاي

 پضٍّشي ٍ تٌظين فزم ارسشياتي ٍ سٌجش فؼاليت ّا در تزًاهِ استزاتضيك(.

 خاللي كويتِ ّا تحميمات داًشجَيي ٍرػايت اخالق در پضٍّش ّاي رػايت اطَل اخاللي در فؼاليت ّا هٌغثك تز هٌشَر ا

 پششكي هغاتك كذ ّا ٍدستَرالؼول ّاي كويتِ كشَري ٍ كويتِ هٌغمِ اي)داًشگاُ( اخالق در پضٍّش 

 ِتَاًوٌذ ساسي سزپزستاى ٍ دتيزاى كويتِ در جذب تَدجِ اس هٌاتغ داخل ٍ خارج داًشگاُ جْت تاهيي هٌاتغ هالي السم كويت 

 تحميمات داًشجَيي ٍ تَسيغ هتٌاسة ٍ ػادالًِ آى در راستاي اٍلَيت ّاي تزًاهِ استزاتضيك كويتِ ّا 

  فزاّن آٍردى فزطتْاي هٌاسة جْت اًتشار، ارائِ ٍ تكارگيزي ًتايج تحميمات داًشجَيي 

 اد هماالت هٌتشزُ. ّاي هؼتثز جْاًي تِ لحاػ تؼذ افشايش هشاركت هحمميي كويتِ ّاي تحميمات داًشجَيي در سايت 

  تَسؼِ كيفي ًشزيات داخلي كويتِ ّايي تحميمات داًشجَيي 

  ُتَسؼِ فضاي فيشيكي ٍاهكاًات پشتيثاًي كويتِ ّاي تحميمات داًشجَيي هتٌاسة تا تؼذاد داًشجَياى داًشگا 

 شجَيي ّاي ًَ هاًٌذ تيَتكٌَلَصي ، ًاًَتكٌَلَصي ٍ تيَاًفَرهاتيك در تحميمات داً حوايت اس فٌأٍري 

 الوللي تِ خظَص تا هزاكش تحميمات داًشجَيي خارج اس كشَرهٌغثك تا سياست ّاي راّثزدي داًشگاُ  تَسؼِ ّوكاريْاي تيي 
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