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 ی در حوزه های دانشگاهمل تشکیل کمیته های اخالق حرفه ادستورالع

دس ساستبی اجشائی ًوَدى ثخطی اص فعبلیت ّب ٍ ٍظبیف ضَسای اخالق پضضکی داًطگبُ)اثالغی ٍصاست هتجَع( ٍ 

تَسعِ ٍ تعوین اخالق حشفِ ای  دس توبهی حَصُ ّبی آهَصضی، پژٍّطی، دسهبى، ثْذاضت، غزا داسٍ، اداسی ٍ 

 بلی داًطگبُ، کویتِ ّبیی ثِ ضشح ریل ثِ تصَیت ضَسای اخالق حشفِ ای داًطگبُ سسیذُ است.ه

: ثِ هٌظَس اجشایی ًوَدى ثخطی اص فعبلیت ّب ٍ ٍظبیف ضَسای اخالق پضضکی داًطگبُ، کویتِ ّبی ضص 1هبدُ

 گبًِ هشتجط ثب اخالق ثِ ضشح ریل دس داًطگبُ تطکیل هی ضَد:

 پضضکی کویتِ آهَصش اخالقالف( 

ًفش اص ثیي اسبتیذ ثشجستِ اخالق پضضکی اص سَی ّش داًطکذُ یک ًفش ٍ اص هعبًٍت ّبی  9اعضبی ایي کویتِ  .1

آهَصضی، فشٌّگی ٍ داًطجَیی ٍ دفتش ًْبد همبم هعظن سّجشی یک ًفش هعشفی ٍ حکن هشثَطِ تَسط سییس داًطگبُ 

 صبدس هی گشدد.

بی هشتجط ثب اخالق پضضکی ٍ حشفِ ای داًطگبُ اص لجیل: ثبصآهَصی، اص تبسیخ تصَیت ایي ضیَُ ًبهِ کلیِ آهَصش ّ .2

 آهَصش هذاٍم، آهَصش اسبتیذ ٍ .... هی ثبیست ثب ّوبٌّگی ایي کویتِ اًجبم پزیشد.

 کویتِ اخالق دس پژٍّص داًطگبُ( ة

 ٍ سبختبس کویتِ طجك سبختبس فعلی هصَة کویتِ اخالق دس پژٍّص هی ثبضذ.ء اعضب .1

هبُ ثِ  3ایي ضیَُ ًبهِ کویتِ هَظف است گضاسش فعبلیت ّبی خَد سا ثصَست هکتَة ّش اص تبسیخ تصَیت  .2

 ضَسای اخالق پضضکی داًطگبُ گضاسش ًوبیذ.

 ج( کویتِ اخالق پضضکی دس اسائِ خذهبت سالهت )ثْذاضت، دسهبى، غزا ٍ داسٍ(
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ًفش( ٍ یک ًفش  1ٍ داسٍ )ّش کذام  ًفش هی ثبضٌذ کِ ثب هعشفی هعبًٍیي ثْذاضتی، دسهبى، غزا 5اعضبی ایي کویتِ  .1

ثِ اًتخبة ًْبد داًطگبُ ٍ یک ًفش اص هعبًٍت فشٌّگی ٍ داًطجَیی داًطگبُ تطکیل ٍ حکن هشثَطِ تَسط سیبست 

 داًطگبُ صبدس هی ضَد.

اص تبسیخ تصَیت ایي ضیَُ ًبهِ کلیِ فعبلیت ّبی هشتجط ثب اخالق پضضکی دس اسائِ خذهبت سالهت هی ثبیست ثب  .2

 گی ایي کویتِ اًجبم پزیشد.ّوبٌّ

 د( کویتِ اخالق دس حَصُ اداسی ٍ هبلی

ًفش هی ثبضٌذ کِ اص ّش هعبًٍت یک ًفش ٍ یک ًفش ًوبیٌذُ اص سَی ًْبد داًطگبُ تطکیل ٍ  8اعضبی ایي کویتِ  .1

 حکن هشثَطِ تَسط سیبست داًطگبُ صبدس هی ضَد.

ب اخالق حشفِ ای )اداسی ٍ هبلی( اص جولِ آهَصش ّبی اص تبسیخ تصَیت ایي ضیَُ ًبهِ کلیِ فعبلیت ّبی هشتجط ث .2

 پَدهبًی ٍ ... هی ثبیست ثب ّوبٌّگی ایي کویتِ اًجبم پزیشد. 

 ُ( کویتِ اخالق حشفِ ای داًطجَیی

ًفش آى داًطجَ ٍ ثِ اًتخبة هعبًٍیي فشٌّگی ٍ داًطجَیی، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی،  3ًفش هی ثبضٌذ کِ  5اعضبی ایي کویتِ 

آهَصضی ٍ یک ًفش اص هعبًٍت فشٌّگی، داًطجَیی ٍ یک ًفش اص ًْبد داًطگبُ ثَدُ ٍ حکن هشثَطِ تَسط سیبست هحتشم 

 داًطگبُ صبدس هی ضَد.

 )پبیص( اخالق پضضکی حشفِ ای داًطگبٍُ( کویتِ اسصیبثی ٍ ًظبست 

ًفش ٍ ثِ هٌظَس پبیص سعبیت استبًذاسدّبی اخالق حشفِ ای دس حَصُ ّبی هختلف  9اعضبی ایي کویتِ هتطکل اص  .1

ًفش آى ثب اًتخبة  8آهَصضی، پژٍّطی، دسهبى، غزا ٍ داسٍ، ثْذاضتی، اداسی ٍ هبلی ٍ داًطجَیی هی ثبضٌذ کِ 
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ًفش ثب اًتخبة ًْبد داًطگبُ تطکیل هی ضَدٍ حکن هشثَطِ تَسط سئیس داًطگبُ صبدس  1هستمین سئیس داًطگبُ ٍ 

 هی گشدد.

 تجصشُ: افشاد ایي کویتِ ًوی ثبیست عضَ کویتِ ّبی پٌجگبًِ لجلی ثبضٌذ ٍ اص ّوِ ثخص ّب حضَس داضتِ ثبضٌذ.

یبست داًطگبُ ٍ دثیشخبًِ ضَسای هبُ ثِ س 6ایي کویتِ هی ثبیست پبیص ٍ اسصیبثی دٍسُ ای ٍ ًتبیج حبصلِ سا ّش  .2

 اخالق داًطگبُ گضاسش ًوبیذ.

: ّش کویتِ یک سئیس ٍ یک دثیش خَاّذ داضت کِ اًتخبة آى ثِ عْذُ اعضبء کویتِ هی ثبضذ ٍ حکن هسئَلیت 2هبدُ 

 ایي افشاد تَسط دثیش ضَسای اخالق داًطگبُ صبدس هی ضَد.

 سبل هی ثبضذ. 2هذت : هذت عضَیت اعضبی ّش یک اص کویتِ ّب ثِ 3هبدُ 

 : اعضبی کویتِ ّب هی ثبیست اص ثیي افشاد هتخلص ثِ اخالق حشفِ ای ٍ صبحت ًظش دس حَصُ هشثَطِ ثبضٌذ.4هبدُ 

: تصَیت آییي ًبهِ ّبی داخلی، ضشح ٍظبیف ٍ هَاسد هطبثِ هَسد ًیبص کویتِ ّب اص جولِ تذٍیي ضبخص ٍ اثضاس 5هبدُ 

هی ثبضذ ٍ هصَثبت کویتِ ّب دس ایي ساثطِ هی ثبیست ثِ تصَیت ضَسای اخالق  پبیص ٍ ... ثِ عْذُ کویتِ هشثَطِ

 داًطگبُ ثشسذ.

 : کویتِ ّب هَظف ثِ پیگیشی، الذام ٍ اجشای هصَثبت ضَسای اخالق داًطگبُ هی ثبضٌذ.6هبدُ 

 ی ثبضذ.: هسئَلیت پیگیشی اجشایی ضذى ایي ضیَُ ًبهِ ثِ عْذُ دثیش ضَسای اخالق پضضکی داًطگبُ ه7هبدُ 

ثِ تصَیت ضَسای اخالق داًطگبُ سسیذُ ٍ اص تبسیخ  10/12/1395هبدُ ٍ یک تجصشُ دس تبسیخ  7ایي دستَسالعول دس 

 تصَیت ثشای کلیِ ٍاحذّب الصم االجشا هی ثبضذ.


