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 بسمه تعالي 
 

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

 معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

 

 سالم عليکم

پععاش تح احتراما به استحضار مي   تععه  تععي ی ي پععاش پکوپ حععری  ضععتيط  ي ععات رساند با توجه به وجود برخي ابهامات پيرامون و

 ویي از حيث رعایط استانداردپاش اخالق در پکوپش موارد زیر به استحضار مي رسد:دانتج

تععات عل ععي پا، دانتکدهپاش اخالق در پکوپش در دانتگاهعتباربختي و است رار ی يتهبا توجه به ا -1 یععو و موس پا و مرا

پاش دم امکان ثبط حریپکوپتي و لووم بررسي یليه حری پاش پکوپتي در ی يته پاش اخالق در پکوپش به دليل ع

مععایيیارآزمایي باليني بدون دریافط ید اختصاصي مصوبه ی يته پععاش ش اخالق در پکوپش متتبر در سامانه ثبط یارآز

یععه  فععط تایيد لععي، دریا سععي داخ تععي و فار جععالت انگلي باليني ایران و عدم چاپ م االت فاقد ید اختصاصي اخالق در م

سععا   باشد. پاش دانتجویي الوامي مينجام حریش اخالق در پکوپش جهط شروع ای يته بععر ا الزم به ذیر اسط یه 

لعع  -دستورالت ل رسيدگي به تخلفات پکوپتي انجام تح ي ات زیتط خععالق تخ تععه ا صععوبه ی ي خععو م بععدون ا پوشکي 

 پکوپتي محتوب مي شود.

ضععاش پ -2 کععي از اع يععرد، ی تععرم الزم اسط در ت امي تح ي اتي یه تحط عنوان دانتجویي صورت مي گ يععات عل ععي مح

تععووليط  دانتگاه به عنوان مح ق اصلي تتيين شود یه یار انجام تح يق زیر نظر ایتان انجام گيرد. روشن اسط یه م

 رعایط استانداردپاش اخالق در پکوپش بر عهده استاد راپن اش پکوپش خواپد بود.

 

پععا پا و پایان نامهدانتجویي نيو مانند سایر حریپاش پکوپتي فرمایيد یه از این پس، یليه حریلوا خواپت ند اسط دستور 

صععوبه فععط م تععهجهط بررسي از نظر مطاب ط با استانداردپاش اخالق در پکوپش و دریا قععي، در ی ي خععالق در ش اخال پععاش ا

 پکوپش متتبر داراش ید اختصاصي مورد بررسي قرار گرفته و مصوبه دریافط ن ایند. پيتاپيش از حتن توجه جنابتالي ی ال

 امتنان را دارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 معاونت تحقیقات و فناوری

 703/د/1152

02/04/1395 

 ندارد

 ،معاونت تحقیقات و فناوري ، بلوک ستاد مرکزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،  -بین فالمک و زرافشان  -شهرک قدس )غرب( نشانی پستی: تهرانA  15، طبقه     . 

      نشانی صفحه اینترنتی:                                                                                       88363560-80هاي تماس:  تلفنhttp://www.hbi.ir 

 

 
 
 
 


