
 به نام خدا

 ای هوکاری های علوی بین الوللی در شرایط کروناسیاست هاهن 
 

الوللی اس ّبی ثیيعزاحی ٍ تذٍیي ًظبم اًگیشضی هٌبست ثزای سَق دادى اعضبی ّیبت علوی ثِ اًجبم فعبلیت (1

 ،عزیك فضبی هجبسی

 یهطتزن، راٌّوبیگیزی اس تَاى ایزاًیبى همین خبرج اس وطَر ثزای تذریس وَتبُ هذت، ّوىبری در تذریس ثْزُ (2

 ،هطتزن داًطجَیبى وبرضٌبسی ارضذ ٍ دوتزی ثب استفبدُ اس فضبی هجبسی

الوللی ثزای ّبی هزثَط ثِ تحصیل اس راُ دٍر ٍ تسْیل در جذة داًطجَیبى ثیيتذٍیي همزرات ٍ دستَرالعول (3

 حضَری(، -هجبسی یب تزویجی )هجبسی تحصیل

ّبی ثیي الوللی وِ تَسظ داًطگبُ ّب ٍ هزاوش ویٌبرّب ٍ ًطستعولیبتی ًوَدى توبهی ستجبدل داًص اس عزیك    (4

ای وِ ّیچ گًَِ ضَد ثصَرت هجبسی ٍ ثِ گًَِیب سبلیبًِ ثزگشار هی ریشی ضذُپژٍّطی ٍ فٌبٍری اس لجل ثزًبهِ

 ،آى ایجبد ًگزدد خللی در ثزگشاری

استبد ایزاًی،  تذریس هطتزن ثب  هذت، گیزی اس ضزایظ جذیذ ثزای حضَر اسبتیذ خبرجی ثزای تذریس وَتبُ ثْزُ (5

  ،راٌّوبیی داًطجَیبى وبرضٌبسی ارضذ ٍ دوتزی ٍ حضَر در جلسِ اهتحبى پبیبًی داًطجَیبى ثِ صَرت هجبسی

الوللی اس جولِ افشایص گیزی اس فزصت ایجبد ضذُ ثزای تمَیت ثستزّبی ًزم تَسعِ ّوىبریْبی علوی ثیيثْزُ (6

ّبی الوللی، ثِ رٍسرسبًی همزرات ٍ هصَثبت، تذٍیي سیبستْب، راّجزدّب ٍ ثزًبهِتزاس ثیيتَاًوٌذی ًیزٍی اًسبًی در 

 ،الوللی هَسسِ، تَجِ ثِ سبختبرّب ٍ تطىیالتّبی ثیياجزایی پٌج سبلِ ثزای ارتمبء فعبلیت

ایزاًی ثِ  ّبی سثبى ٍ ادثیبت فبرسی در داًطگبُ ّبی هعتجز خبرج اس وطَر، تَسظ اسبتیذوزسیتذاٍم فعبلیت  (7

 ،بى ٍ داٍعلجبى خبرجی ایجبد ًگزددصَرت ثزخظ ثِ گًَِ ای وِ خللی در رًٍذ تذریس ٍ تحمیك داًطجَی

ٍ تحىین ایي ثستزسبسی الرم ثزای ثزگشاری اهتحبى استبًذارد سثبى ٍ ادثیبت فبرسی )سبهفب( ثِ صَرت ثزخظ   (8

 آتی، توبهی ادٍارثزای  یثزگشاری اهتحبى در وٌبر اهتحبى حضَر رٍش

ّبی ، در ًطست(وِ هسئَلیت ثِ آًْب سپزدُ ضذُ است)داًطگبُ ّب ٍ هزاوش پژٍّطی ٍ فٌبٍری حضَر فعبل   (9

 ,COMSTEC , ISESCO, UNESCOای ٍ جْبًی اس جولِ هٌغمِالوللی علوی ٍ فٌبٍری ّبی ثیيىسبسهب

APCTT, COMSATS,...ٍ )ّب ٍ حوبیت اس هٌبفع هلیثزای ٌّجبرسبسی، 

 



داًطگبُ ّب ٍ هزاوش پژٍّطی ٍ ثزگشاری ًطست ّبی تخصصی، تذٍیي سیبست ّب ٍ ثزًبهِ ریشی عولیبتی   تَسظ  (11

) اس  ثب ثْزُ گیزی اس اهىبًبت فضبی هجبسی فٌبٍری هتَلی سبسهبى ّبی ثیي الوللی وِ همز آى در ایزاى هی ثبضٌذ

 IOR,COMSTEC,COMSATS, UNESCO CHAIRS, UNESCO CATEGORY 2 Centersجولِ 

 ...ٍ ) 

هلی ّوىبری علوی ثیي  ّبیوبرگزٍُ وش داًطگبّی هسئَلاهزفٌبٍری دیگز وطَرّب تَسظ  -رصذ فعبلیت علوی  (11

ًطست ادٍاری ثب  ٍ ثزگشاری ًطست داخلی داًطگبُ ّبی عضَ(، leading Houseالوللی ثب یه وطَر خبرجی) 

ثزای ّن  ، اعالعبت هزثَط در سبهبًِحفظ ٍ ضزاوت  ٍ ثِ صَرت هجبسی  هزاوش تعییي ضذُ در خبرج اس وطَر 

 افشایی ٍ ّن گزایی داًطگبُ ّب ٍ هزاوش آهَسضی ٍ پژٍّطی 

ّب ٍ ّبی هْن داًطگبُثٌذیٍ اداهِ حضَر فعبل در رتجِ ثیي الوللی ارتمبی جبیگبُ  ثزًبهِ ریشی هٌبست ثزای (12

 ،پژٍّطگبّْبی دًیب

ایجبد ضعت داًطگبّی در خبرج اس وطَر، ایجبد هزوش ٍ تَافك ثزای  ثزای ثستزسبسی ایجبد ضذُ استفبدُ اس فزصت  (13

داًطگبُ ثزتز آسیب )تىبلیف لبًَى پٌج سبلِ  011هطتزن علوی ثب داًطگبّْبی ثزتز دًیب در ایزاى، لزار گزفتي هبثیي 

 ّبی سغح یه.  تَسظ داًطگبُتَسعِ وطَر( 

لی ثزای ّوىبری در ثستز هجبسی ثصَرت تذریس ، تحمیك هطتزن، جذة اعضبی ّیبت علوی  ٍاثستِ ثیي الول (14

 راٌّوبیی داًطجَیبى دوتزی ٍ حضَر در ًطست ّب ٍ سویٌبرّبی داخلی ثزای اًتمبل داًص 
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