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دستًرالعمل تشكيل دثيزخبوٍ دائمي كىگزٌ ملي ي ثيه المللي تحقيقبت داوشجًيي داوشگبٌ َبي علًم پزشكي كشًر 

 :مقدمٍ 

ثب استعبًت اس خذاًٍذ هتعبل ٍدر راستبي تحقق هصَثِ ّجذّويي ًطست ّن اًذيطي سزپزستبى ٍ دثيزاى كويتِ 

ثِ هٌظَر اًسجبم ٍ ايجبد ٍحذت رٍيِ در ثزگشاري  ّبي تحقيقبت داًطجَيي داًطگبُ ّبي علَم پشضكي كطَر ٍ

كٌگزُ ّبي سبليبًِ پژٍّطي داًطجَيبى علَم پشضكي ، ٍ ثْزُ گيزي اس تجبرة داًطگبُ ّبي كطَر در اهز ثزگشاري 

هطلَة ّوبيص ّبي علوي هلي ٍ ثيي الوللي دثيزخبًِ دائوي كٌگزُ هلي ٍ ثيي الوللي تحقيقبت داًطجَيي 

 .پشضكي كطَر ثِ ضزح سيز تطكيل هي گزدد  داًطگبُ ّبي علَم

 :تعزيف  -1مبدٌ 

دثيزخبًِ دائوي كٌگزُ ّبي تحقيقبت داًطجَيي تحت ًظبرت كويتِ كطَري تحقيقبت داًطجَيي هعبًٍت 

تحقيقبت ٍ فٌبٍري ٍسارت ثْذاضت ، درهبى ٍآهَسش پشضكي ثزاسبس قَاًيي ٍ رسبلت ّبي داًطگبُ ّب ٍ ٍسارت 

 .آهَسش پشضكي فعبليت هي كٌذ ثْذاضت ، درهبى ٍ 

 :مأمًريت  -2مبدٌ 

كوك ثِ سيبستگذاري ، ثزًبهِ ريشي ٍ اًجبم فعبليت ّبي السم ثِ هٌظَر ارتقبي كوي ٍ كيفي ّوبيص ّبي كويتِ 

ّبي تحقيقبت داًطجَيي داًطگبُ ّبي علَم پشضكي كطَر ثب ثْزُ گيزي اس توبهي ظزفيتْب ٍتجزثِ ّبي داخلي ٍ 

 خبرجي 

 :اَداف ي يظبيف دثيزخبوٍ  -3مبدٌ

گزدآٍري تجبرة ٍسَاثق كٌگزُ ّب ٍ ّوبيص ّبي ثزگشار ضذُ ي پيطيي ثِ هٌظَر استفبدُ ٍ ثْزُ هٌذي  .1

 اس آًْب در سبيز كٌگزُ ّبي ثيي الوللي ، كطَري ٍ ضجكِ اي

 گزدآٍري ًظزات ، پيطٌْبدات ٍ اًتقبدات پيطكسَتبى ٍ صبحت ًظزاى كويتِ تحقيقبت داًطجَيي در .2

 راستبي ثزگشاري ّزچِ ثْتز كٌگزُ ّبي ثيي الوللي ، كطَري ٍ ضجكِ اي 

ارتقب ، يكسبى سبسي ٍاستبًذارد كزدى فزآيٌذ اًتخبة هقبالت ارائِ ضذُ در كٌگزُ ، ضبخص داٍري ٍ ًيش  .3

 قبًًَوٌذ ضذى ًحَُ ي اًتخبة هقبالت ثزتز

اي ضجكِ ّبي كويتِ تحقيقبت ّويبري ثب داًطگبُ هيشثبى كٌگزُ سبليبًِ داًطجَيي ٍ كٌگزُ ُ .4

 داًطجَيي در ّز سبل

 ارسيبثي كٌگزُ ّب ٍ ّوبيص ّبي داًطجَيي ثزگشار ضذُ .5

تْيِ ٍ تذٍيي آئيي ًبهِ اًتخبة داٍراى ّوبيص ّبي سبليبًِ ٍ ثيي الوللي ٍ پيطٌْبد ثِ كويتِ كطَري  .6

  تحقيقبت داًطجَيي جْت تصَيت

اري تحقيقبت داًطجَيي ثز كٌگزُ ّبي سبالًِ تحقيقبت اجزاي تذاثيز ّذايتي ًٍظبرتي ضَراي سيبستگش .7

 (هٌطجق ثز ضزح ٍظبيف ضَراي سيبستگشاري ) داًطجَيي 
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 : اركبن  -4مبدٌ

 .ضبهل هسئَل ٍ ضَراي هزكشي هي ثبضذ  "دثيزخبًِ ي دائوي كٌگزُ ّبي تحقيقبت داًطجَيي "اركبى 

 : مسئًل  -الف

ثب پيطٌْبد ضَراي سيبستگشاري تحقيقبت  "يقبت دثيزخبًِ ي دائوي كٌگزُ ّبي تحق "هسئَل  

 .داًطجَيي ٍثب حكن دثيز كويتِ كطَري تحقيقبت داًطجَيي ٍثزاي هذت يكسبل هٌصَة هي ضَد 

 :يظبيف 

 اًجبم اهَر اداري ٍ اجزايي دثيزخبًِ دائوي .1

ت هبِّ دثيزخبًِ ثِ ضَراي سيبستگشاري ٍ دثيز كويتِ كطَري تحقيقب 6ارائِ ي گشارش عولكزد  .2

 داًطجَيي

ثزگشاري جلسبت ثِ هٌظَر تجبدل ًظز ٍ اًتقبل تجزثيبت ٍ ًيش دستيبثي ثِ اّذاف دثيزخبًِ ثب اعضبي  .3

 ضَراي هزكشي

 اًجبم ّوبٌّگي السم ثيي كويتِ كطَري ٍ هيشثبى ّوبيص ّبي سبليبًِ .4

 

 :شًراي مزكزي  -ة

ثب حكن دثيز كويتِ  "دثيزخبًِ ي دائوي كٌگزُ ّبي تحقيقبت داًطجَيي"اعضبي ضَراي هزكشي 

 .كطَري تحقيقبت داًطجَيي ٍ ثزاي هذت يكسبل هٌصَة هي ضَد 

  "دثيزخبًِ دائوي كٌگزُ ّبي تحقيقبت داًطجَيي  "تزكيت اعضبي ضَراي هزكشي  -1تجصزٌ      

:  ضبهل افزاد سيز هي ثبضٌذ 

هسئَل دثيزخبًِ .  1

دٍرُ قجلي ٍ سبل جبري  دثيز كٌگزُ ّبي سبليبًِ داًطجَيبى علَم پشضكي دٍ.  2

دثيز علوي كٌگزُ ّبي سبليبًِ داًطجَيبى علَم پشضكي دٍ دٍرُ قجلي ٍ سبل جبري .  3

رئيس ّيأت داٍراى كٌگزُ ّبي سبليبًِ داًطجَيبى علَم پشضكي دٍ دٍرُ قجلي ٍ سبل جبري .  4

دٍ ًفز اس اعضبي ضَراي سيبستگذاري كويتِ تحقيقبت داًطجَيي .  5
 

ّز دٍرُ اس ضَراي هزكشي دثيزخبًِ ، اس ّز سِ تيپ داًطگبّْبي علَم ، ًوبيٌذُ اي در  در – 2تجصزٌ 

ثزاي ايي هٌظَر ّز گبُ ثستِ ثِ هيشثبى سبل جبري ٍ ًيش هيشثبًبى دٍ . دثيزخبًِ حضَر داضتِ ثبضذ 

ر اس دٍرُ قجلي كٌگزُ ، ايي هَرد رعبيت ًطَد ، ضَراي سيبستگذاري هي تَاًذ در هَرد تعييي دٍ ًف
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ًوبيٌذگبى خَد در ضَراي هزكشي دثيزخبًِ دائوي ثِ ًحَي عول كٌذ تب اس توبهي تيپ ّبي 

. داًطگبّْبي علَم پشضكي در آى ًوبيٌذُ اي حضَر داضتِ ثبضٌذ 

اعضبي هعزفي ضذُ اس سَي ضَراي سيبستگذاري حتي االهكبى اس سبيز داًطگبّْبي  – 3تجصزٌ 

. ًذ ثبش 4الي  1هعزفي ضذُ در ثٌذ ّبي 

در هَرد حضَر دثيز كٌگزُ ، دثيز علوي كٌگزُ ٍ رئيس ّيأت داٍراى كٌگزُ ّبي دٍ دٍرُ  – 4تجصزٌ 

قجل ، هقزر گزديذ در صَرت عذم اهكبى حضَر ّز يك اس ايي افزاد در ضَراي هزكشي دثيزخبًِ دائوي 

ٍر در ضَراي ، ًوبيٌذُ اي ديگز اس دست اًذركبراى كٌگزُ ّبي دٍ دٍرُ قجل ثِ هعزفي ضخص هشة

. هزكشي عضَيت داضتِ ثبضذ 

:  يظبيف شًرا 

ثزگشاري جلسبت ثِ هٌظَر تجبدل ًظز ٍ اًتقبل تجزثيبت ٍ ًيش دستيبثي ثِ اّذاف دثيزخبًِ ثب اعضبي ضَراي . 1

هزكشي  

تصوين گيزي  ٍ تجبدل ًظز در ثبرُ هسبيل هزثَط ثِ دثيزخبًِ ٍ ًيش پيطٌْبد راّكبرّبي عولي در هَرد . 2

گشاري كٌگزُ ّبي سبليبًِ ثز

اًتخبة داٍراى ّوبيص ثز اسبس ضبخص ّبي هٌذرج در آئيي ًبهِ هصَة اثالغي اس سَي كويتِ كطَري  .  3

ّوكبري ٍ ّوبٌّگي ثب داًطگبُ هيشثبى جْت ثزگشاري ّوبيص در چبرچَة دستَرالعول  .  4
 

 

 

   مًرد تصًيت شًراي سيبستگذاري  23/2/1388ثىد در تبريخ  16تجصزٌ ي  4مبدٌ ي  4ايه دستًرالعمل در 

 .كميتٍ َبي تحقيقبت داوشجًيي قزار گزفت 

 


