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 داوشگاه پسشکی علوم هایآزمونکمیته آییه وامه 

ّبی ػلَم استمبء ًظبم اسصیبثی ٍ آصهَى "ثستِ ًْن تحَل ٍ ًَآٍسی آهَصش ػلَم پضضکی دس ساستبی تحمك اّذاف 

 گشفتي ًظش دس ثبًبهِ ایي آییي داًطگبُدس  اهتحبًبت ثشگضاسی دس ثْتش ٍ ّوبٌّگی ثیطتش ایجبد هٌظَس ٍ ثِ "پضضکی

 .است یبفتِ تذٍیي ّب دس داًطگبُآصهَى کیفیت استمبی ثب ّذف آهَصضی همشسات کلیِ

 رسالت

دس جْت تضویي ٍ استمبی کیفیت  جبهغ ٍ تشهی داًطگبُ ّبیآصهَىٍ ساّجشدی سیبستگزاسی ٍ هذیشیت ػلوی 

  ّبآصهَى ثشگضاسی دسٍ کبسضٌبسبى آهَصضی  اسبتیذ تَاًوٌذسبصی ٍاهتحبًبت 

 وظایف

دسهبى ٍ آهَصش  ،کلیِ ٍظبیف ایي کویتِ دس چْبسچَة ٍظبیف تؼییي ضذُ اص سَی هؼبًٍت آهَصضی ٍصاست ثْذاضت

  :ّبی ریل فؼبلیت هی ًوبیذ دس حیطِثبضذ ٍ ایي کویتِ هیپضضکی 

تصحیح هکبًیضُ اٍساق اص جولِ ّب  اجشای آصهَى دس آى ثکبسگیشی ٍ سٍص ثِ ػلوی ّبیسٍشثشسسی ٍ پیطٌْبد  .1

 اهتحبًی ٍ تجضیِ ٍتحلیل آصهَى ّب

-داًطکذُ آهَصضی ثشًبهِ دس جبسی ّبیکلیِ آصهَىّب ٍ همشسات اجشایی ًبهِ آئیيتصَیت ًْبیی ثشسسی ٍ  .2

 ّبی تبثؼِ 

 ّبی جبهغ داًطگبُآصهَى ثشگضاسی ثش ًظبست هَسد دس الصم ّبی ّوبٌّگی .3

  کویتِ اهتحبًبت داًطکذُ ّبی تبثؼِ ػولکشد کلی اسصیبثی .4

 داًطکذُ ّبی تبثؼِ  پیطٌْبدی ّبی ثشًبهِ تصَیت ٍ ثشسسی .5

 ّبی جبهغ داًطگبُّبی اػتجبسثخطی آصهَىثشسسی ٍ تصَیت ًْبیی ضبخص   .6

 ّب ٍ سٌجص داًطجَیبىثشسسی ٍ پیطٌْبد طشح ّبی ًَیي ٍ ّش ًَع ًَآٍسی آهَصضی دس صهیٌِ آصهَى  .7

  ّبی داًطگبُجذیذ ثِ کلیِ آصهَىهبلی ثشسسی ٍ پیطٌْبد ًحَُ تخصیص هٌبثغ   .8

 جذیذ جْت احذاث هشکض آصهَى ٍ تجْیض آى دس داًطگبُ هبلی ثشسسی ٍ پیطٌْبد ًحَُ تخصیص هٌبثغ  .9

 دس داًطگبُ …الوللی صثبى ٍثیي ّبی جبهغ ثشسسی ٍ پیطٌْبد ثشگضاسی آصهَى .10

 ّبهمشسات آهَصضی هشتجط ثب دستَسالؼول اجشایی آصهَىًبهِ ٍ ثشسسی ٍ پیطٌْبد آییي .11

اسائِ  داًطگبُآهَصضی  ضَسای ثِ ضذى اجشایی هٌظَس ثِ جلسِ سا ثبضذ کلیِ هصَثبتکویتِ هَظف هی -12

 ًوبیذ.

 اعضاء

 :داًطگبُّبی آصهَىاػضبی کویتِ 

 هؼبٍى آهَصضی داًطگبُ  -1

 ٍ ضشٍست ثش حست هَضَػیت پژٍّطی(،  )هذیشیت تَسؼِ ٍ هٌبثغ داًطگبُهؼبًٍیي  -2

 ّبی تبثؼِهسئَلیي اجشایی داًطکذُ -3

 سئیس داًطکذُ   -الف



 

 

 داًطکذُ ) پبیِ/ ثبلیٌی(آهَصضی  یيهؼبًٍ -ة

  داًطگبُ  EDCیش هذ -4

 هذیش اهَس آهَصضی داًطگبُ -5

 هذیش تحصیالت تکویلی داًطگبُ  -6

 ّبی ػلَم پضضکیاستمبء ًظبم اسصیبثی ٍ آصهَى ثستِ هسئَل -7

دٍ ًفش اص اسبتیذ هجشة ٍ ثب سبثمِ ) یک ًفش اص ثخص ػلَم پبیِ ٍ یک ًفش اص اسبتیذ ثبلیٌی ثِ پیطٌْبد سئیس  -8

 داًطکذُ تؼییي هی ضًَذ.(

اص طشف  االختیبستبم : ضشٍسی است کلیِ اػضبء حمَلی کویتِ ضخصبً دس جلسِ حضَس داضتِ ٍ یب ًوبیٌذُ ای1تجصشُ 

 خَد جْت حضَس دس جلسِ هؼشفی ًوبیٌذ.

سبل هی  2ضًَذ ٍ هذت ػضَیت اػضبی حمیمی هٌصَة هی داًطگبُ هؼبٍى آهَصضی: کلیِ اػضبء ثب حکن 2تجصشُ 

 ثبضذ ٍ اًتخبة هجذد آًْب ثالهبًغ است.

 گشدد.استمبء هیآییي ًبهِ  1-6هطوَل اهتیبصات هبدُ  داًطگبُّبی آصهَى: ضشکت دس جلسبت کویتِ 3تجصشُ 

 ب رئیس و دبیر کمیتهیرئیس ، وا

 ثبضذ.داًطگبُ هیلبئن همبم ایطبى دس  ثَدُ ٍ ًبیت سئیس آى هؼبٍى آهَصضی داًطگبُسئیس کویتِ، 

دثیش کویتِ یکی اص اػضبی ّیبت ػلوی ػضَ ثَدُ ٍ ثِ اًتخبة ًصف ثبضبفِ یک اػضبء کویتِ اًتخبة هی ضَد. حکن 

 گشدد.هی صبدسدثیش کویتِ اص طشف سئیس کویتِ 

 جلسات کمیته

ثِ دػَت دثیش کویتِ تطکیل جلسِ خَاّذ داد ٍ جلسبت ٌّگبهی  جلسِ(  1ثبس دس سبل ) ّش فصل  4کویتِ حذالل 

یت هی یبثذ کِ سئیس یب ًبیت سئیس ٍ دثیش کویتِ ٍ حذالل دٍ سَم اػضبء حضَس داضتِ ثبضٌذ ٍ تصویوبت سسو

 کویتِ ثب تبییذ ًصف ثِ اضبفِ یک حبضشیي تصَیت خَاّذ ضذ.

تجصشُ: اػضبی کویتِ هی تَاًٌذ پیطٌْبدات خَد سا جْت طشح دس کویتِ حذالل یک هبُ لجل اص ًطست کویتِ ثِ 

 اػالم ًوبیٌذ تب دس دستَس کبس جلسِ ثؼذی لشاس گیشد.دثیش ضَسا 

 سٍص لجل دس اختیبس اػضبء لشاس گیشد. 15تجصشُ: هَضَػبت تٌظین ضذُ ثشای دستَس کبس جلسبت کویتِ ثبیذ حذالل 

 فَق الؼبدُ دس ضشایط همتضی هی تَاًذ ثِ پیطٌْبد دثیش ٍ یب سئیس کویتِ تطکیل گشدد. تجصشُ: جلسبت


