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داًطگاّْاي علَم  هٌطَر اخاللي كويتِ تحميمات داًطجَيي

 كطَر پشضكي

 .پٌاُ هي تزم تِ تَ اس علوي كِ سَد ًوي رساًذ خذايا      

عاللِ تِ حزفِ ام ٍ هْز , خذايا رٍح ٍ للة هزا اس عطك تِ پزٍردگار

 .هخلَلات سزضار گزداى تِ توام

خذايا  هگذار عطص پيزٍسي ٍ جستجَي افتخار در حزفِ ٍ پژٍّص 

تاضن   تشرگي كِ تايذ ًسثت تِ تٌذگاى تَ   داضتِ هزا اس ٍظيفِ

 .دٍر ساسد

تِ هي آًچِ اس هعزفت، داًص ٍ تَاًايي كِ تزاي خذهت تِ   خذايا

 .تِ آتاداًي هيٌْن ًياس دارم عطا فزها اًساى ّا ٍكوك

تِ هي ًيزٍ ٍ ارادُ ٍ فزصت كسة داًص عطا تفزها ٍ هزا  خذايا

 .كِ تِ هي چيشي آهَختِ است خاضع گزداى ًسثت تِ ّزكس

*** 

    :حميمات داًطجَياى تِ اصَل سيز پايثٌذينها اعضاي كويتِ ت  

    ٍ در توام هزاحل پژٍّطي ، ًسثت تِ رعايت اصَل اخاللي

  .علوي پاي تٌذ تاضين

    ٍ ّوكاراًواى را در كويتِ تحميمات داًطجَيي چَى تزادراى

هْز ٍ ياري تِ آى ّا احساس , اس احتزام خَاّزاى خَد تذاًين؛

  .افتخار كٌين
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   د داضتِ تاضين كِ عولكزد ّز يك اس ها در ّويطِ تِ يا

هَثز است، لذا ّوَارُ تزاي  حزكت هجوَعِ تِ سَي ّذف

 .ارتماي كيفيت كارّا تالش ًوائين

    در فعاليتْاي فزدي ٍ گزٍّي هزتثط تا كويتِ تحميمات

  .سياستْاي هجوَعِ عول ًوائين داًطجَيي تز طثك اّذاف ٍ

   ٌِادات ٍ اًتمادات ساسًذُ در راُ پيطزفت ّوكاراًواى پيط

ًكزدُ ٍ پذيزاي اًتمادات ساسًذُ ديگزاى  خَد را اس آًاى دريػ

  .تاضين

    در توام فعاليتْاي گزٍّي تا اًجام كارّا تِ ًحَ هطلَب، ٍلت

لَاًيي درٍى گزٍّي ٍ اجتٌاب اس تك رٍي ٍ  ضٌاسي، رعايت

افص دستياتي تْتز تِ اّذ ًاّواٌّگي تا سايز اعضا ،گزٍُ را تزاي

  .كوك ًوائين

    ّوَارُ هٌافع گزٍُ را تز هٌافع ضخصي تزجيح دّين ٍ ًسثت

  .تَاًوٌذساسي خَد ٍ ديگز اعضا هميذ تاضين تِ رعايت حمَق ٍ

   تِ تصوين هذيزاى يا هسؤٍليي كويتِ احتزام تگذارين.  

   ّاي پژٍّطي، يك  ّيچگاُ اس ياد ًثزين كِ جذا اس فعاليت

  .داًطجَ خَاّين تَد
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    ِاًتمال داًص ٍ هْارتْاي كسة ضذُ در ايي هجوَعِ ت

  .هجوَعِ خَد تذاًين اعضاي جذيذ را اس ارسضْاي

    ِپذيزش هسؤٍليت ّا ٍ هطاركت درتزًاهِ ّاي كويت

اس اًجام آًچِ , داًستِ تحميمات داًطجَيي را ٍظيفِ خَد

  .كِ در تَاى دارين دريػ ًَرسين

    را رعايت كٌين ٍ لَاًيي كويتِ تحميمات داًطجَيي

ٍ رًٍذ ّاي لثلي اس هجاري  درصَرت ًياس تِ تغييز لَاًيي

  .پذيزفتِ ضذُ الذام ًوايين

    تا سهاًي كِ عضَ كويتِ تحميمات ّستين حك هالكيت

حاهي ، تز آثار خَد رعايت  هعٌَي كويتِ را، تِ عٌَاى

  .ًوايين

    ّوَارُ خَد را در تزاتزاهَال،اهكاًات ،ٍ تَدجِ ّاي

تْتزيي ًحَ اس آًْا استفادُ  يتِ هسؤٍل داًستِ ٍ تِكن

  .ًوائين

    ِّوِ اعضاي كويتِ اس ّز رضتِ ٍگزايطي ٍ تا ّز ساتم

عضَيت ٍ تْزُ گيزي اس اهكاًات ٍ  اي لاتل احتزام تَدُ ٍ در

  .تسْيالت كويتِ آًْا را تزاتز تذاًين
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ي ي هٌطَر اخاللي فَق در چْاردّويي ًطست سزاسزاهتي ٍ هحتَ

سزپزستاى كويتِ ّاي تحميمات داًطجَيي داًطگاُ ّاي علَم  دتيزاى ٍ

اتالغ ٍ استفادُ در كويتِ ّاي  جْت 10/3/85پشضكي كطَر هَرخ 

حاضزيي لزار  تحميمات داًطجَيي سزاسز كطَر هَرد تاييذ ٍ تصَية

 .گزفت


