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و خدمات بهداشتي درماني  (...)كليه معاونين محترم پژوهشي دانشگاه هاي علوم پزشكي

 معاون محترم علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي

 سالم عليكم
يقـات رساند با توجه به وجود برخي ابهامات پيرامون وضـعيت طـرح هـاي پژوهشـي كميتـه هـاي تحق احتراما به استحضار مي

:ويي از حيث رعايت استانداردهاي اخالق در پژوهش موارد زير به استحضار مي رسددانشج
ا-1 و استقرار كميتهبا توجه به و موسسـات علمـي ها، دانشكدههاي اخالق در پژوهش در دانشگاهعتباربخشي و مراكـز ها

ع و لزوم بررسي كليه طرح هاي پژوهشي در كميته هاي اخالق در پژوهش به دليل هاي دم امكان ثبت طرحپژوهشي
هـايي اخالق در پژوهش معتبر در سامانه ثبت كارآزمـايي كارآزمايي باليني بدون دريافت كد اختصاصي مصوبه كميته

و فارسـي داخلـي، دريافـت تاييديـه  و عدم چاپ مقاالت فاقد كد اختصاصي اخالق در مجـالت انگليسـي باليني ايران
اكميته مينجام طرحي اخالق در پژوهش جهت شروع الزم به ذكر است كه بـر اسـاس. باشدهاي دانشجويي الزامي

پزشكي بـدون اخـذ مصـوبه كميتـه اخـالق تخلـف-دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي انجام تحقيقات زيست
.پژوهشي محسوب مي شود

ه-2 يـات علمـي محتـرم الزم است در تمامي تحقيقاتي كه تحت عنوان دانشجويي صورت مي گيـرد، يكـي از اعضـاي
روشن است كه مسـووليت. دانشگاه به عنوان محقق اصلي تعيين شود كه كار انجام تحقيق زير نظر ايشان انجام گيرد

.رعايت استانداردهاي اخالق در پژوهش بر عهده استاد راهنماي پژوهش خواهد بود

و پايان نامهدانشجويي نيز مانند ساير طرحهاي پژوهشي فرماييد كه از اين پس، كليه طرحلذا خواهشمند است دستور هـا ها
و دريافـت مصـوبه  دري اخالقـي، در كميتـه جهت بررسي از نظر مطابقت با استانداردهاي اخالق در پژوهش هـاي اخـالق
و مصوبه دريافت نمايند  پيشاپيش از حسن توجه جنابعالي كمال. پژوهش معتبر داراي كد اختصاصي مورد بررسي قرار گرفته

.امتنان را دارد
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