
 اطبطٌبهَ کویتَ ُبی تحمیمبت داًؼدْیی 

  4 شوارٍ :

  1392/11/28 تاریخ :

 کویتَ ُبی تحمیمبت داًؼدْیی  ّاحذ صادر کٌٌذٍ :

 اطبطٌبهَ کویتَ ُبی تحمیمبت داًؼدْیی  هْضْع :

  هتي :
 اساسٌاهَ کویتَ ُای تحقیقات داًشجْیی

 داًشگاٍ ُای علْم پزشکی کشْر
 

 فصل اّل: کلیات
 تعریف:-1 هادٍ

کویتَ تحمیمبت داًؼدْیی داًؼگبٍ/داًؼکذٍ ػلْم پشػکی ّ خذهبت ثِذاػتی درهبًی کَ اس 
ایي پض کویتَ ًبهیذٍ هی ػْد، تحت ًظبرت هؼبًّت پژُّؼی داًؼگبٍ ّ ثز اطبص لْاًیي ّ 

 رطبلت ُبی داًؼگبٍ ّ ّسارت ثِذاػت ،درهبى ّ آهْسع پشػکی فؼبلیت هیکٌذ.
 
 
  
 

 اُذاف:-2هادٍ 
. ایدبد ثظتز هٌبطت ثزای رػذ ّ اػتالی ػلوی ّ پژُّؼی داًؼدْیبى ّتزثیت پژُّؼگزاى 1

 ّ هذیزاى آیٌذٍ کؼْر
 
 . تزّیح ّ ارتمبی هِبرت ّ فزٌُگ پژُّغ در داًؼدْیبى داًؼگب2ٍ
 
. ایدبد سهیٌَ هٌبطت ثَ هٌظْر حوبیتِبی هبدی ّ هؼٌْی داًؼگبٍ اس فؼبلیتِبی ػلوی 3

 اثطَ ػلوی اطبتیذ ّ داًؼدْیبىداًؼدْیبى ّ ثِجْد ر
 

 ارکاى:-3هادٍ 
 ارکبى کویتَ ػبهل طزپزطت،دثیز،ػْرای هزکشی،ػْرای پژُّؼی ّ هدوغ ػوْهی هیجبػذ.

 
 فصل دّم: سرپرست

  تعریف:- 4هادٍ 
یکی اس اػضبی ُیبت ػلوی داًؼگبٍ/داًؼکذٍ ثْدٍ کَ ثب داًؼدْیبى تٌبطت طٌی ّ فکزی 

 آػٌب ثْدٍ ّ ّلت کبفی ثَ ایي اهز اختصبؽ دُذ.داػتَ،ثب پژُّغ داًؼدْیی 
 
 اًتخاب:-5هادٍ  

ًفز کَ تْطظ ػْرای هزکشی  2طزپزطت ثب حکن هؼبّى پژُّؼی داًؼگبٍ/داًؼکذٍ اس هیبى 
 طبل هٌصْة هی ػْد. 2پیؼٌِبد کزدیذٍ ثزای هذت 

 
 اًتخبة هدذد طزپزطت ثٌب ثز پیؼٌِبد هدذد ػْرای هزکشی ثالهبًغ اطت.-تجصزٍ

 
 ّظایف:-6ادٍ ه 



 صذّرحکن اًتصبة دثیزثٌب ثَ پیؼٌِبد ػْرای هزکشی .1
 
 . ًظبرت ثز حظي اخزای اهْر ّ ُذایت ػلوی ّ ػولی کویتَ ّ ّاحذ ُبی تبثؼَ 2
 
 ایدبد ارتجبط ثب اطبتیذ ّ هظئْلیي داًؼگبٍ در خِت اُذاف کویتَ  .3
 
 کویتًَظبرت ثز حظي اخزای هصْثبت ػْرای پژُّؼی داًؼگبٍ ّ  .4
 
 پیگیزی اهْر هزثْط ثَ ارتجبط کویتَ ثب ًِبدُبی داخل ّ خبرج داًؼگبٍ .5
 
 گشارع ػولکزد کویتَ ثَ ػْرای هزکشی ّ هؼبّى پژُّؼی داًؼگبٍ .6
 

 فصل سْم:دتیر
 تعریف:-7هادٍ 

ًفز اس اػضبی کویتَ، کَ دارای طْاثك پژُّؼی ثْدٍ ّ تْطظ  2دثیز ثب حکن طزپزطت اس هیبى 
طبل هٌصْة ػذٍ ّ سیز ًظز طزپزطت اًدبم  1شی پیؼٌِبد هیگزدد، ثزای هذت ػْرای هزک

 ّظیفَ هی ًوبیذ. 
 
 اًتخبة هدذد دثیز ثالهبًغ اطت.-تجصزٍ    
 

 ّظایف:-8هادٍ 
 . اًدبم اهْر اداری ّ اخزایی داخلی کویت1َ
 
 . اخزای هصْثبت ػْرای هزکشی2
 
 . اًتصبة هظئْلیي ّاحذ ُبی کویتَ 3
 

اد ّ ًْع ّاحذ ُبی کویتَ ُب ،ثب تْخَ ثَ ػزایظ ُز داًؼگبٍ اس طْی ػْرای هزکشی تؼذ-تجصزٍ 
 تؼییي خْاُذ ػذ.

 
 . ارائَ ثزًبهَ یکظبلَ کویتَ ثز اطبص طیبطتِبی ػْرای هزکشی 4
 
 هبَُ فؼبلیت ُبی کویتَ ثَ طزپزطت ّ ػْرای هزکشی 6. ارائَ گشارع ػولکزد 5
 
 ًظبرت ثز فؼبلیت ُبی ّاحذ ُب. ُوبٌُگی ثیي ّاحذ ُبی کویتَ ّ 6
 

 فصل چِارم: شْرای هرکزی
 تعریف:-9هادٍ 

ػْرای هٌتخت اس اػضبی کویتَ اطت کَ هزخغ طیبطتگذاری ّ تصوین گیزی کویتَ در 
 چِبرچْة طیبطتِبی ّسارت هتجْع ّ داًؼگبٍ هیجبػذ.

 
 اًتخاب:-11هادٍ  

 اًتخبة هی ػًْذ.اػضبی ػْرای هزکشی تْطظ هدوغ ػوْهی ثَ هذت یک طبل 
 



تؼذاد اػضبی ػْرای هزکشی ثب تْخَ ثَ تؼذاد داًؼکذٍ ُب ّ داًؼدْیبى ُز داًؼگبٍ ثب -1تجصزٍ
ًظز طزپزطت، ثَ ًحْی تؼییي ػْد کَ حذالل یک ًفز اس ُز داًؼکذٍ ػضْ آى ّ حذاکثز تؼذاد 

 ًفز ثبػذ. 15اػضبی ػْرا 
 

طت لذاحضْر طزپزطت در ریبطت خلظبت ػْرای هزکشی ثَ ػِذٍ طزپزطت ا-2تجصزٍ
 خلظبت ػْرای هزکشی ضزّری اطت.

 
خلظبت ػْرا ی هزکشی ثب حضْر ًصف ثَ ػالٍّ یک اػضب رطویت هیبثذ ّ رای گیزی -3تجصزٍ 

 هْارد ّ پیؼٌِبدات هخفیبًَ اطت.
 

 ّظایف:-11هادٍ 
 
 هَ. تصوین گیزی در ثبرٍ هظبئل هزثْط ثَ کویتَ ّ ًیش هْارد پیغ ثیٌی ًؼذٍ در اطبطٌب1
 
 . طیبطتگذاری طبلیبًَ کویتَ در چِبرچْة طیبطتِبی ّسارت هتجْع ّ داًؼگب2ٍ
 
 . پیؼٌِبد اًتخبة دثیز ثَ طزپزطت3
 
 . پیؼٌِبد اًتخبة طزپزطت ثَ هؼبّى پژُّؼی 4
 
 تؼییي ّ ًْع ّاحذ ُبی سیزهدوْػَ کویتَ ثز اطبص ػزایظ داًؼگبٍ  .5
 
صْرت ضزّرت ثَ پیؼٌِبد ػْرای هزکشی در  . ثزگشاری خلظبت طبلیبًَ هدوغ ػوْهی ّ در6

 ُز هْلغ
 

 فصل پٌجن:شْرای پژُّشی 
 تعریف: -12هادٍ 

ػْرای پژُّؼی کویتَ، ػْرایی اطت تحت ًظبرت ػْرای پژُّؼی داًؼگبٍ کَ در هحذّدٍ 
اختیبرات تفْیض ػذٍ اس طزف ػْرای پژُّؼی داًؼگبٍ ،اهْر هزثْط ثَ ثزرطی ، تصْیت ّ 

 تحمیمبت داًؼدْیی را ثَ ػِذٍ دارد.پبیغ طزذ ُبی 
 

ػْرا هیتْاًذ ثز حظت ضزّرت ّ ًیبس ثب ُوبٌُگی السم اس خذهبت کویتَ اخالق در -تجصزٍ 
 پژُّغ داًؼگبٍ ثزای ثزرطی اخاللی ثزخی اس طزذ ُب ، ثِزٍ هٌذ ػْد.

 
  ترکیة-13هادٍ 

ًفزاس اػضبی ُیئت  4ًفز اس داًؼدْیبى ثَ اًتخبة ػْرای هزکشی،  3ػبهل طزپزطت، دثیز، 
 ػلوی ثَ اًتخبة هؼبّى پژُّؼی

 
 احکبم اػضبی ػْرا تْطظ هؼبّى پژُّؼی داًؼگبٍ صبدر هیؼْد.  – 1تجصزٍ  
 

 خلظبت ػْرا ثب ًصف ثَ ػالٍّ یک اػضب رطویت هیبثذ.-2تجصزٍ
 

 ریبطت ػْرا ثَ ػِذٍ طزپزطت کویتَ ّ دثیزی آى ثَ ػِذٍ دثیز کویتَ اطت. -3تجصزٍ
 



 جوع عوْهیفصل ششن:ه
 تعریف:-14هادٍ 

 هبٍ اس ػضْیت آًِب در کویتَ گذػتَ ثبػذ  3هتؼکل اس توبم داًؼدْیبى داًؼگبٍ کَ حذالل
 

ًفزٍ هتؼکل اس طزپزطت،ًوبیٌذٍ هؼبّى پژُّؼی ًّوبیٌذٍ ػْرای هزکشی  3کویتَ ای-1تجصزٍ
 دارًذ. هظئْلیت ثزگشاری هدوغ ػوْهی را ثزای اًتخبثبت ػْرای هزکشی خذیذ ثَ ػِذٍ 

 
 خلظبت هدوغ ػوْهی ثَ صْرت طبلیبًَ ّثَ ریبطت طزپزطت تؼکیل هیگزدد. -2تجصزٍ

 
 ّظایف:-15هادٍ 

 اًتخبة ػْرای هزکشی-1
 
 اطتوبع گشارع ػولکزد یک طبل گذػتَ کَ تْطظ دثیز ارائَ هیگزدد. -2
 

 پشتیثاًی فصل ُفتن:
ًِبدُب ّ طبسهبًِبی داخل ّ خبرج حوبیت ّ پؼتیجبًی کویتَ ّ خلت حوبیتِبی طبیز -16هبدٍ 

 داًؼگبٍ ثَ ػِذٍ هؼبًّت پژُّؼی داًؼگبٍ اطت.
 
 

ثَ تصْیت ػْرای  27/6/55تجصزٍ در تبریخ  12هبدٍ ّ  16فصل ّ  7ایي اطبطٌبهَ در 
 طیبطتگذاری تحمیمبت داًؼدْیی کؼْر لزار گزفت 

 


