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ی  عا  ه 

  
 

  جناب آقاي دکتر رضا احمدي
  رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

  
  سالم عليكم

هاي اخالق در پژوهش و يا    مبني بر تشكيل كميته ١٧/٦/٩٣مورخ  ٧٠٠/د/٢٧٢٧ي  ي شماره پيرو نامهاحتراما    
هاي اخالق درپژوهش در سه سطح  بندي و شرح وظايف كميته حدستورالعمل تشكيل، سط"  با ها ساختار آنتطبيق 

ي اخالق در  كميته رساند، پس از بررسي مستندات، فعاليت به استحضار مي" ) ملي، دانشگاهي و سازماني(
ي اخالق در  ي صالحيت كميته حيطه در  REC.GMU  يکد  اختصاصبا  آن دانشگاههاي زيست پزشكي  پژوهش

و با رعايت موارد ذيل  ، با ترکيب اعضاي ليست ضميمهالعمل مذكور چارچوب اصول دستور پژوهش دانشگاهي در
هاي زيست پزشكي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و  ي ملي اخالق در پژوهش مورد تاييد كميته

  .باشد آموزش پزشكي مي
نامه كه  به هر طرح پژوهشي يا پايان استاندارد و منحصر به فرد) كد(با توجه به اهميت تخصيص شناسه  - ١

هاي بعدي،  گيرد و در جهت ايجاد بستر بالقوه براي پيگيري توسط آن كميته مورد بررسي و تصويب قرار مي
اين شناسه توسط . هاي مذكور، شناسه اختصاصي را دريافت نمايند نامه ها يا پايان ضروري است تمامي طرح

يافته  آن دانشگاه اختصاصزيست پزشكي و با توجه به آدرس اينترنتي هاي  ي ملي اخالق در پژوهش كميته
و شماره طرح بر اساس رديف مسلسل از شماره ) هجري شمسي(است كه در آن سال تصويب نهايي طرح 

ها به  ي كددهي به مصوبات كميته تر راهنماي نحوه اطالعات كامل. يابد ميالي آخر به هر مصوبه تخصيص  ١
 . باشدپيوست مي

 .هاي پژوهشي الزامي است ي طرح ي اخالق در قرارداد كليه ذكر شناسه اختصاصي كميته - ٢

  IRCTهاي باليني ايران  زماييآثبت كاري  هاي باليني در سامانه ي كارآزمايي ثبت كليه ١٣٩٤از ابتداي سال  - ٣
 .يه خواهد بودي اخالق در چارچوب مذكور در اين ابالغ ي كميته منوط به ذكر شناسه اختصاصي مصوبه

هاي پژوهشي بر اساس استانداردهاي اخالق در پژوهش موجود در راهنما و  به منظور بررسي و تصويب طرح - ٤
هاي زيست پزشكي،  ي ملي اخالق در پژوهش هاي عمومي و اختصاصي موجود در سايت كميته دستورالعمل

هاي مذكور داشته باشند  ستورالعملها تسلط كافي بر محتواي راهنماها و د الزم است اعضاي محترم كميته
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، استعالم )ي ملي ي دانشگاهي يا كميته حسب مورد كميته(هاي سطح باالتر  و در موارد ابهام از كميته
 .نمايند

با توجه به لزوم آموزش پژوهشگران در خصوص استانداردهاي اخالق در پژوهش، الزم است تصويب طرح  - ٥
و  شوند ي آزمودني انساني و يا حيوانات آزمايشگاهي انجام ميهاي پژوهشي كه بر رو مجريان اصلي طرح

باشد، منوط به  ي موارد فوق مي ها در حيطه هاي آن نامه ي مقطع تحصيالت تكميلي كه پايان نامه پايان
ي دانشكده مجازي دانشگاه علوم  ي آنالين اخالق در پژوهش در سامانه ي شركت در دوره نامه ي گواهي ارائه

مورد تاييد اين كميته است و يا ساير كه WWW.CME.TUMS.ac.ir ران به آدرس اينترنتي پزشكي ته
  .شود، باشند هاي زيست پزشكي برگزار مي ي ملي اخالق در پژوهش هايي كه با مجوز كميته كارگاه

ر هاي زيست پزشکي دهاي اخالق در پژوهشالزم به ذکر است که اصل اعتبارنامه در همايش سراسري کميته
 .تقديم حضور خواهد گرديد ١٣٩٤ارديبهشت ماه سال 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      REC.GMU: با کد اختصاصي گناباد ي دانشگاه علوم پزشکيپزشك هاي زيست ي اخالق در پژوهش كميته اعضاي تركيب

سمت   مدرك تحصیلی/رشته  نام و نام خانوادگی  سمت  کمیته سطح
  مرتبه علمی  سازمانی/دانشگاهی

  کمیته دانشگاهی

  استادیار  رئیس دانشگاه   بیماریهاي عفونی متخصص  رضا احمديآقاي دکتر   رئيس
  دانشیار  اوريتحقیقات و فنمعاون  دکتراي پرستاري  علی محمدپورآقاي دکتر   دبير

ارشد الهیات و معارف اسالمی کارشناس   خانم صدیقه گوهري  حقوقدان
  مربی  عضو هیات علمی  گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی

مسوول دفتر نهاد دانشگاه   )سطح خارج فقه(تحصیالت حوزوي   حسن تقوي االسالم والمسلمین حجت  انيروح
  -   آزاد اسالمی واحد گناباد

  استادیار  معاون بهداشتی دانشگاه  دکتراي اپیدمیولوژي  علی عالمیآقاي دکتر   اپيدميولوژي/ متخصص آمار

دانشگاه  مسوول دفتر نهاد  )سطح خارج فقه(تحصیالت حوزوي   صادقی نسب حسناالسالم والمسلمین حجت  متخصص اخالق پزشکي
  -   علوم پزشکی گناباد

  استادیار  عضو شوراي شهر گناباد   ي مدیریت آموزشیادکتر  هادي محمد پورآقاي دکتر   نماينده جامعه
  دانشیار  عضو هیات علمی  ي پرستاري ادکتر  شهال خسروانخانم دکتر   ١پژوهشگر 

  دانشیار  معاون آموزشی دانشگاه  بیوفیزیکي ادکتر  آقاي دکتر مجتبی کیان مهر  ٢ر پژوهشگ

  :رونوشت 
  جناب آقاي دکتر حسینی رییس محترم گروه  مطالعات بالینی

  )دبیر کمیته کشوري اخالق(سرکار خانم حبیبی مسئول دفتر 
  شوري اخالقجناب آقاي دکتر شمسی دبیر محترم کمیته ک

  سرکار خانم دکتر نیک روان فرد کارشناس
  جناب آقاي دکتر سلیمانی دودران معاون دفتر توسعه فنآوري سالمت 

 سرکار خانم جوانبخت دلویی دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د گناباد
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