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زی هبُ 1396
ٍیطایص اٍل
هطکع هغبلعبت ٍ تَسعِ آهَظش علَم پعضکی-زاًطگبُ علَم پعضکی ٍ ذسهبت بْساضتی زضهبًی ضفسٌجبى

مادٌ:1مقدمٍيَدف
کویتِی بطًبهِضیعی زضسی هطکع هغبلعبت ٍ تَسعِی آهَظش علَم پعضکی (بِ اذتصبض کویتِ) بب ّسف اضتمب بطًبهِضیعی
زضسی زض ٍاحس  EDCزاًطگبُ علَم پعضکی ٍ ذسهبت بْساضتی زضهبًی ضفسٌجبى بط اسبس هفبز شیل تطکیل هیضَز .ایي
کویتِ تالش ذَاّس کطز تب بب تَسعِی بطًبهِضیعی زضسی زض سغح زاًطگبُ هغببك بب استبًساضزّبی ضٍظ آهَظش پعضکیِ
جْبى ٍ ّوسَ بب سیبستّبی کالى آهَظضی کطَض ،زض جْت اًغببق حساکثطی بطًبهِّبی زضسی اضائِ ضسُ زض زاًطگبُ بب
سطفصلّبی کَضیکَلَمّبی کطَضی ٍ همتضیبت ضٍظ گبم بطزاضز.
بب تَجِ بِ ایٌکِ ّسف اصلی اظ پطٍضش زاًطجَ زض زاًطگبُ علَم پعضکی ٍ ذسهبت زضهبًی ضفسٌجبى ،ذسهتضسبًی
حساکثطی فطاگیطاى بِ جبهعِ هیببضسّ ،وسَ کطزى سطفصل زضٍس بب ًیبظّبی جبهعِ ًیع اظ اّساف اصلی ایي کویتِ ذَاّس
بَز.

مادٌ:2شرحيظایف:
 .1بطگعاضی جلسبت هٌظن کویتِ.
 .2تالش جْت بِ ضٍظضسبًی هستوط آییيًبهِی کویتِ.
 .3ایجبز بستط هٌبسب بطای سبذت استبًساضزّبی آهَظضی جسیس.
 .4تالش جْت استبًساضزسبظی فطایٌسّبی آهَظضی هغببك بب استبًساضزّبی هَجَز.
 .5تبییي ضاّکبضّبی هٌبسب جْت اضظیببی اًغببق ٍاحسّبی زضسی اضائِ ضسُ بب کَضیکَلَمّبی هَجَز.
 .6ایجبز بستط اجطایی هٌبسب جْت اصالح اًحطافبت ضصس ضسُ زض بٌس فَقالصکط.
 .7تبییي ضاّکبضّبی هٌبسب جْت اضظیببی اًغببق ٍاحسّبی زضسی اضائِ ضسُ بب ًیبظّبی هلی ٍ هٌغمِای.
 .8ایجبز بستط اجطایی هٌبسب جْت عطاحی ٍ اجطای یک زضس یب یک زٍضُی زضسی ًظبمهٌس جْت بطعطف کطزى
ًَالص کطف ضسُ زض بٌس فَقالصکط.
 .9تبییي ضاّکبضّبی هٌبسب جْت اضظیببی اًغببق ٍاحسّبی زضسی اضائِ ضسُ بب تحَالت علوی ضٍظ.
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 .10ایجبز بستط اجطایی هٌبسب جْت عطاحی ٍ اجطای یک زضس ،یک زٍضُی زضسی ًظبمهٌس ٍ یب یک کَضیکَلَم
کبهل آهَظضی جْت پطکطزى ذالّبی پیسا ضسُ زض بٌس فَقالصکط.
 .11تالش ٍ تطَیك اعضبی ّیئت علوی جْت ًگبضش ٍ اجطای عطح زضس هٌغبك بب اّساف کالى آهَظضی زض بعس
هلی ٍ هٌغمِای.
 .12بطضسی پیطٌْبزّبی ٍاصلِ اظ هطاجع هلی زض هَضز حصف یب اضبفِ کطزى ٍاحسّبی زضسی.
 .13بطضسی پیطٌْبزّبی ٍاصلِ اظ ٍاحسّبی ظیطهجوَعِ جْت حصف یب اضبفِ کطزى ٍاحسّبی زضسی.

مادٌ:3سطحبىدیکمیتٍ:
کویتِ زض زٍ سغح فعبلیت ذَاّس کطز:
 .1کویتِی بطًبهِضیعی زضسی زاًطکسُ یب هطاکع آهَظضی هستمل
 .2کویتِی بطًبهِضیعی زضسی زاًطگبُ
کویتِی زاًطکسُ زض ّط ٍاحس آهَظضی تطکیل هیگطزز ٍ بصَضت ترصصی زض هَضز زضٍس ّوبى هطکع آهَظضی بِ
کویتِی زاًطگبُ اضائِی هطَضت هیًوبیس .ایي کویتِ ظیطهجوَعِی ّط ٍاحس آهَظضی ذَاّس بَز.
کویتِی زاًطگبُ بِ عٌَاى یکی اظ کویتِّبی هطکع هغبلعبت ٍ تَسعِی آهَظش علَم پعضکی فعبلیت ذَاّس کطز.

مادٌ:4اعضایکمیتٍیبروامٍریسیدرسیداوشکدٌ:
 .1هعبٍى آهَظضی زاًطکسُ
 .2هسیط  EDOزاًطکسُ( ،زبیط کویتِ)
 .3کلیِی هسیطاى گطٍُّبی آهَظضی
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تبصرٌ :1زض زاًطکسُ پعضکی عالٍُ بط اعضبی فَق ،اعضبی شیل بِ تطکیب فَق اضبفِ هیضًَس:
 .1هعبٍى آهَظش ببلیٌی
 .2کلیِی هعبًٍیي آهَظضی هطاکع آهَظضی-زضهبًی ظیطهجوَعِ
 .3کلیِی هسیطاى  EDOهطاکع آهَظضی-زضهبًی ظیطهجوَعِ

تبصرٌ :2زض هَاضز ذبصی کِ کویتِ بِ هطبٍضُی ترصصیتط ًیبظ زاضتِ ببضس ،زبیط کویتِ هیتَاًس اظ افطاز ذبضج اظ کویتِ
جْت هطبٍضُ بطای حضَض زض جلسِ ٍ بسٍى حك ضای ،زعَت بِ عول آٍضز.

تبصرٌ  :3بب تَجِ بِ ایٌکِ عضَیت کلیِی اعضب بصَضت حمَلی هیببضس ،ابالغ کلیِی اعضب تَسظ ضیبست زاًطکسُ (یب
هطکع آهَظضی) بِ هست  2سبل ٍ تب ظهبى تصسی زض پست ،صبزض هیضَز.

مادٌ:5اعضایکمیتٍیبروامٍریسیدرسیداوشگاٌ:
 .1هسیط اهَض آهَظش ٍ تحصیالت تکویلی
 .2هسیط هطکع هغبلعبت ٍ تَسعِی آهَظش علَم پعضکی زاًطگبُ ،زبیط کویتِ
 .3کلیِ زبیطاى کویتِّبی زاًطکسُّب

تبصرٌ :4زض هَاضز ذبصی کِ کویتِ بِ هطبٍضُی ترصصیتط ًیبظ زاضتِ ببضس ،زبیط کویتِ هیتَاًس اظ افطاز ذبضج اظ کویتِ
جْت هطبٍضُ بطای حضَض زض جلسِ ٍ بسٍى حك ضای ،زعَت بِ عول آٍضز.

تبصرٌ  :5بب تَجِ بِ ایٌکِ عضَیت کلیِی اعضب بصَضت حمَلی هیببضس ،ابالغ کلیِی اعضب تَسظ هعبٍى آهَظضی
زاًطگبُ بِ هست  2سبل ٍ تب ظهبى تصسی زض پست ،صبزض هیضَز.
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مادٌ:6تًاترجلساتکمیتٍ:
زبیط کویتِ (زاًطکسُ/زاًطگبُ) هَظف است زض ّط سبل تحصیلی حسالل یک جلسِ کویتِی بطًبهِضیعی زضسی ضا بب حضَض
اعضب تطکیل زّس.

مادٌ:7وحًٌبرگساریجلساتکمیتٍيشیًٌیرایگیری:
جلسبت بب زٍ ضطط حضَض زبیط کویتِ ٍ حضَض ًصف بِ اضبفِ یک ًفط اظ کلیِی اعضب ضسویت ذَاّس یبفت .زض ضایگیطیّب
ًیع ضای ًصف بِ اضبفِ یک ضای اعضبی صبحب ضای ًبفص ذَاّس بَز.

مادٌ:8وحًٌیبُرٌگیریازتصمیماتجلساتکمیتٍ:
کویتِی زاًطکسُای هصَببت ذَز ضا بب اهضب زبیط کویتِ بطای تصوینگیطی بِ کویتِی زاًطگبُ اضسبل هیًوبیس .هصَببت ٍ
پیطٌْبزّبی کویتِی زاًطگبُ ًیع بب اهضبی هسیط هطکع هغبلعبت ٍ تَسعِی آهَظش علَم پعضکی زاًطگبُ بِ هعبًٍت
آهَظضی زاًطگبُ اضسبل هیگطزز تب ضیَُّبی اجطایی هٌبسب بطای اًجبم آًْب اتربش گطزز.

ایي آییيًبهِ زض  8هبزُ ٍ  5تبصطُ زض جلسِی هَضخ  1396/10/27ضَضای آهَظضی زاًطگبُ هَضز تصَیب لطاض گطفت ٍ اظ
ایي تبضید الظماالجطا هیببضس ٍ جبیگعیي توبم آییيًبهِّب ٍ زستَضالعولّبی لبلی ذَاّس بَز.
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