
 اطی دانشجویانباصالحیه ترکیب اعضای کمیته های انض

ضَرای عبلی اًمالة فزٌّگی ٍ ثب تکیِ ثز تجزة ّبی پیطیي اس عولکزز کویتِ  5/8/77ٍ  21/7/77هَرخ  430ٍ  429ثِ استٌبز ثٌس اٍل جلسبت 

 گززز.  ّبی اًضجبعی زاًطگبُ ّب ٍ کویتِ هزکشی اًضجبعی ٍ ضزایظ عضَیت آًْب ثِ ضزح سیز تعییي هی

 تزکیت اعضبی کویتِ اًضجبعی ثسٍی زاًطگبُ.  –الف 

 هعبٍى زاًطجَیی فزٌّگی زاًطگبُ ثعٌَاى رئیس کویتِ ثسٍی .  -1

 هسئَل زفتز ًوبیٌسگی همبم هعظن رّجزی زر زاًطگبُ یب ًوبیٌسُ تبم االذتیبر ایطبى.  -2

 یکی اس اعضبی ّیأت علوی زاًطگبُ ثِ اًتربة رئیس زاًطگبُ.  -3

 زٍ ًفز زاًطجَی زاًطگبُ ثِ اًتربة رئیس زاًطگبُ.  -4

 زثیز کویتِ اًضجبعی ثسٍی ثِ پیطٌْبز رئیس کویتِ ثسٍی ٍ حکن رئیس زاًطگبُ، ثسٍى زاضتي حك رأی.  – 5

ثِ تصَیت  تجصزُ : جلسبت ثب حضَر رئیس کویتِ اًضجبعی ثسٍی ٍ حسالل زٍ عضَ صبحت رأی تطکیل هی ضَز ٍ تصویوبت آى ثب سِ رأی هَافك

 هی رسس. 

 تزکیت اعضبی کویتِ اًضجبعی تجسیس ًظز زاًطگبُ. -ة

 رئیس زاًطگبُ ثِ عٌَاى رئیس کویتِ تجسیس ًظز .  -1

 هسئَل زفتز ًْبز ًوبیٌسگی همبم هعظن رّجزی زر زاًطگبُ.  -2

 هعبٍى زاًطجَیی فزٌّگی زاًطگبُ ثِ عٌَاى زثیز کویتِ تجسیس ًظز.  -3

 أت علوی زاًطگبُ ثِ اًتربة رئیس زاًطگبُ ) غیز اساعضبی کویتِ ثسٍی( یکی اس اعضبی ّی -4

 یک ًفز زاًطجَی زاًطگبُ ثِ اًتربة رئیس زاًطگبُ ) غیز اس اعضبی کویتِ ثسٍی ( . -5

 اجزاء است. تجصزُ : جلسبت کویتِ تجسیس ًظز ثب حضَر رئیس کویتِ ٍ حسالل زٍ عضَ زیگز تطکیل ضسُ ٍ هصَثت آى ثِ سِ رأی هَافك لبثل 

 تزکیت اعضبی کویتِ هزکشی اًضجبعی زاًطجَیبى  –ج 

هَرز ثعٌَاى   هعبٍى زاًطجَیی ٍسارت فزٌّگ ٍ آهَسش عبلی یب هعبٍى زاًطجَیی فزٌّگی ٍسارت ثْساضت، زرهبى ٍ آهَسش پشضکی حست  -1

 رئیس کویتِ. 

 ضت، زرهبى ٍ آهَسش پشضکی حست هَرز. هسیز کل زاًطجَیبى زاذل ٍسارت فزٌّگ ٍ آهَسش عبلی یب ٍسارت ثْسا -2

ز هسئَل زفتز ًوبیٌسگی همبم هعظن رّجزی زر یکی اس زاًطگبّْب ثِ پیطٌْبز رئیس ًْبز ًوبیٌسگی همبم هعظن رّجزی زر زاًطگبُ ّب ٍ حکن ٍسی -3

 فزٌّگ ٍ آهَسش عبلی یب ٍسیز ثْساضت، زرهبى ٍ آهَسش پشضکی، حست هَرز. 

ي اعضبی ّیأت علوی زاًطگبّْب ثِ پیطٌْبز رئیس کویتِ هزکشی اًضجبعی ٍ حکن ٍسیز فزٌّگ ٍ آهَسش عبلی یب ٍسیز یک ًفز حمَلساى اس ثی – 4

 ثْساضت ، زرهبى ٍ آهَسش پشضکی ، حست هَرز. 

یز ثْساضت ، یک ًفز اس اعضبی ّیأت علوی زاًطگبّْب ثِ پیطٌْبز رئیس کویتِ هزکشی اًضجبعی ٍ حکن ٍسیز فزٌّگی ٍ آهَسش عبلی یب ٍس – 5

 زرهبى ٍ آهَسش پشضکی حست هَرز. 

یک تي زاًطجَ اس هیبى اعضبی کویتِ اًضجبعی زاًطگبّْب ثِ پیطٌْبز رئیس کویتِ هزکشی اًضجبعی ٍ حکن ٍسیز فزٌّگ ٍ آهَسش عبلی یب  -6

 ٍسارت، زرهبى ٍ آهَسش پشضکی حست هَرز. 

 ثٌب ثِ زعَت رئیس کویتِ هزکشی اًضجبعی.  رئیس یب هعبٍى زاًطجَیی ٍ فزٌّگی یکی اس زاًطگبّْب – 7

زثیز کویتِ هزکشی اًضجبعی زاًطجَیبى ثِ پیطٌْبز رئیس کویتِ هزکشی اًضجبعی ٍ حکن ٍسیز فزٌّگ ٍ آهَسش عبلی ٍ یب ٍسیز ثْساضت،  – 8

 زرهبى ٍآهَسش پشضکی حست هَرز، ثسٍى ًساضتي حك رأی . 

رأی هَافك اس ثیي اعضبی  4عضَ صبحت رأی رسویت هی یبثس ٍ تصویوبت جلسِ ثب حسالل  5تجصزُ : جلسبت کویتِ هزکشی اًضجبعی ثب حضَر 

 حبضز هعتجز ثَزُ ٍ زر صَرت صسٍر حکن لغعی السم االجزاء است. 

 ضزایظ عضَیت  –ز 

ًْبز اًتربة هی ضًَس ثبیس زر تمَی ٍ استمالل ًظز اس حسي ضْزت کلیِ اعضبی کویتِ ّبی اًضجبعی کِ ثب ضرصیت حمیمی ثِ عضَیت ایي 

 ثزذَرزار ثَزُ، هَرز ٍثَق ٍ فبلس سَء سبثمِ ثبضٌس. 



: اعضبی ّیأت علوی کِ ثِ عضَیت کویتِ ّبی اًضجبعی اًتربة هی ضًَس، عالٍُ ثز زارا ثَزى ضزایظ فَق ثبیس هتأّل ثبضٌس. ّوچٌیي زر  1تجصزُ 

 ِ حمَق تسریس هی ضَز، ثْتز است عضَ ّیأت علوی اس ثیي اعضبی ّیأت علوی هسرس  زر سهیٌِ حمَق اًتربة ضَز. زاًطگبّْبیی کِ رضت

 : زاًطجَیبى عضَ کویتِ ّبی اًضجبعی عالٍُ ثز احزاس ضزایظ هذکَر ثبیس ٍاجس ضزایظ سیز ًیش ثبضٌس :  2تجصزُ 

 ٍ تزجیحبً هتأّل ٍ اس زاًطجَیبى زٍرُ کبرضٌبسی ارضس یب زکتزی ثبضٌس. اس ًظز تمَی ٍ اذالق ثیي زاًطجَیبى حسي اضتْبر زاضتِ  -1

 حسالل ًیوی اس ٍاحسّبی آهَسضی زٍرُ تحصیلی ذَز را گذراًسُ ثبضٌس هگز آًکِ همبعع تحصیلی پیطیي ذَز زر ّوبى زاًطگبُ ثِ پبیبى رسبًسُ -2

 ثبضٌس. 

 ًضجبعی ًیش زریبفت ًکززُ ثبضٌس. زر عی هست تحصیل ذَز زر زاًطگبُ هطزٍط ًطسُ ٍ حکن ا -3

: زثیز کویتِ ّبی ثسٍی زاًطگبُ ُ تزجیحبً اس هیبى اعضبی ّیأت علوی زاًطگبُ ٍ زر غیز ایٌصَرت اس ثیي کبرکٌبى زاًطگبُ کِ ٍاجس رتجِ  3تجصزُ 

ة هی ضَز، هطزٍط ثز آًکِ هتأّل ٍ زارای کبرضٌبسی یب ثبالتز ّستٌس ٍ یب زاًطجَیبًی کِ ضزایظ عضَیت زر کویتِ ّبی اًضجبعی را زارًس اًترب

 حسي ضْزت زر ثزذَرز هٌبست ثب زاًطجَیبى ثَزُ ٍ عضَ زارای رأی زر کویتِ اًضجبعی ًیش ًجبضٌس 

: اعضبی هٌترت کویتِ ّبی اًضجبعی ثِ هست زٍ سبل اًتربة هی ضًَس ٍ ایي اًتربة لبثل توسیس است. چٌبًچِ ّزیک اس اعضبی فَق سِ  4تجصزُ 

هبُ ًساضتِ ثبضس یب زر صَرت  3هتٌبٍة غیجت غیز هَجِ زاضتِ یب ثِ ّز زلیل اهکبى حضَر زر جلسبت کویتِ اًضجبعی را ثوست ثیص اس  جلسِ

احزاس عسم صالحیت، رئیس کویتِ هی تَاًس ثِ جبیگشیٌی ٍی ثب اًتربة فزز جسیس السام کٌس. تطریص هَّجِ ٍ غیز هَّجِ ثَزى غیجت ثِ عْسُ 

 است. رئیس کویتِ 

 : رئیس کویتِ اًضجبعی هی تَاًس ثٌب ثِ تطریص اس افزاز هغلع ثزای ضزکت زر جلسبت کویتِ اًضجبعی ثسٍى زاضتي حك رأی زعَت کٌس.  5تجصزُ 

ثِ تصَیت ٍسرای فزٌّگ ٍ آهَسش  9/12/78تزکیت اعضبی کویتِ ّبی اًضجبعی زاًطجَیبى زر چْبر ثٌس ٍ ّطت تجصزُ ثِ ضزح فَق، زر تبرید 

 بلی ٍ ثْساضت، زرهبى ٍ آهَسش پشضکی رسیس ٍ اس تبرید اثالغ السم االجزاء هی ثبضس ٍ کلیِ هصَثبت هغبیز ثب آى فبلس اعتجبر است. ع

 


