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 بسمه تعالي 

 
 

 کلیه معاونین محترم پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی)...(

 يدانشگاه آزاد اسالم يعلوم پسشکمحترم معاون  متفرقه

 
ٌبي اخالق   ٌب در کميتًوبمًاحرتامب درخصُص تعبرض مىبفع در بزرسي طزح

-لعمل "تشکيل، سطحرسبود، بب تُجً بً دستُرادر پژٌَش بً استحضبر مي

" چىبوچالً   41-5ٌبي اخق  در پالژٌَش" مالبدي   بىدي َ شزح َظبيف کميتً

بب جمزي مسئُل، حبمي مالب  يالب    داوشگبٌيي اخق  ٌزيک اس اعضبي کميتً

سبيز جمزيبن طزح، تعبرض يب اشرتاک مىبفع داشتً ببشد، ببيد مزاتب را            

ُيب يالب رد آن  صُرت آن عضالُ فبدالد حالا راي در تصال    اعقم کىد، در ايه

طزحىبمً خُاٌد بُد َ ٌىگبم بزرسي طزحىبمً، ببيد جلسً را تزک کزدي           

 َ در جلسً حضُر وداشتً ببشد."

بالب   سالبسمبوي ي اخالق   " چىبوچً ٌزيک اس اعضبي کميتً 55-6طبا مبدي 

يبن طزح، تعبرض يب اشرتاک مىبفع                  جمزي مسئُل، حبمي مب  يب سبيز جمز

اعقم کىد، چىني عضُي در تصُيب يب رد آن        داشتً ببشد، ببيد مزاتب را    

-مهني بىالد، طالزح   4طزحىبمً فبدد حا راي خُاٌد بُد. البتً طبا تبصزي 

ببشالد،  ي سبسمبوي ميٌبيي کً جمزي مسئُل آن، يکي اس اعضبي کميتًوبمً

ي سبسمبوي مُرد بزرسي دزار بگريد َ ايه طزحىبمً وببيد در مهبن کميتً

ي سبسمبوي ديگزي ارسبل شُد. السم بالً ککالز   تًببيد جٍت بزرسي بً کمي

ي اخق  در پالژٌَش داوشالگبٌي َجالُد    است کً ايه تبصزي در مُرد کميتً

مبدي        بب  طببا  لذا م کز         55-6ودارد،  شزايط ک بب  طزح  سي  کبن بزر ، ام

پذيز ي اخق  در پژٌَش داوشگبٌی امکبنشدي در ايه مبدي در مهبن کميتً

ه تز پژٌَش ٌبيي کً جمزی اصلی عضُ کميتالً  بً عببرت رَش   خُاٌد بُد.

داوشگبٌی ببشد بب رعبيت شزايط مىدرج در دستُرالعمل در مهبن کميتً            

گزی                تً دي بً کمي ست  ستىد َ السم وي صُيب ٌ طزح َ ت بل  شگبٌی دب داو

 ارجبع شُود.

 

 

 

 


