
  

 

 

 معاونت تحقیقات و فناوری

 700د//421

06/02/1396 

 ندارد

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

 http://www.hbi.irنشانی صفحه اینترنتی:                                                                                               88363560-80هاي تماس:  تلفن

 

 ادآوري بسمه تعالي  
 
 

 کشور يعلوم پزشک يه دانشگاهها/ دانشکده هايمحترم کل يروسا

 معاون محترم علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي

 رياست محترم سازمان پزشکي قانوني کشور

 رياست محترم دانشگاه پيام نور

 ياست محترم  جهاد دانشگاهير

 

 

 سالم عليکم

هاي اخالق در پژوهش کشور و صدور اعتبارنامه و کد اختصاصي براي تمامي يد، درپي اعتبارسنجي کميتهاحتراما همانگونه که مستحضر   

ههاي اخهالق در هاي تحقيقاتي در کميتههي طرحي ملي اخالق در پژوهش، بررسي و کددهي به کليههاي تاييد شده توسط کميتهکميته

  باشد.پژوهش، با توجه به دستورالعمل جديد ضروري مي

و ضرورت استناد به  هاي پژوهشي مورد بررسي در کميتهي اخالق به تمامي طرحي کميتهلذا با توجه به الزامي بودن اختصاص کد مصوبه

ههاي بهاليني داراي فقط کارآزمهايي 1394ها، مستندات و مقاالت منتج از هر طرح تحقيقاتي، از ابتداي سال اين کد اختصاصي در گزارش

هاي زيست پزشکي، قابل ثبت در سامانه ثبت کارآزمايي بهاليني ته اخالق تاييد شده از طرف کميته ملي اخالق در پژوهشکد مصوبه کمي

ي مجالت علمي و پژوهشي معتبر و داراي بوده و طبق دستور رئيس کميسيون نشريات وزارت بهداشت به سردبيران کليه (IRCT)ايران 

 ت چاپ در مجالت را دارند که داراي کد اختصاصي کميته اخالق طبق چارچوب ابالغ شده باشند.اي قابليمجوز کشور، مقاالت پژوهشي

هاي هاي ارزشمند انجام شده و يا در حال اجرا و مقاالت منتج از طرحدرخصوص برخي پژوهشآمده با توجه به مشکالت پيش 94در سال 

ي هاي پژوهشي طي فراخواني به کليهاکثريت آرا موافقت کرد که معاونت ي ملي اخالق در پژوهش باپژوهشي فاقد کد اختصاصي، کميته

بررسي مجدد  مورد1394فقط تا پايان اسفندماه سال هاي پژوهشي را پژوهشگران، اعضاي هيات علمي، دانشجويان و ساير ذينفعان، طرح

صدور تاییدیه اخالقی برای پژوهش هاایی هاه د که پيرو مصوبات قبلي مجددا تاکيد مي گرد قرار داده و کد اختصاصي ارائه نمايند.

شده است، اعم از اینکه پژوهش پایان یافته باشد و یا در حاا  انجاام شروع  آنهاقبل از گرفتن تاییدیه همیته اخالق انجام 

اند و در حال ار گرفتههاي اخالق در پژوهش مورد بررسي و تصويب قرهايي که قبال در کميتهفقط براي طرح  مطلقاً ممنوع است. باشد؛

هاي باليني نياز به دريافت کد اختصاصي با فرمت جديد دارند، امکان ارائه کد جديد با استناد ي ثبت کارآزماييحاضر براي ثبت در سامانه

های پژوهشی و اختصاا  هاد اخاالق در پاژوهش از نگر طرحبررسی گذشته، در سایر مواردلذا  ي قبلي وجود دارد.به مصوبه

   گردد.های اخالق به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست و مصداق تخلف پژوهشی محسوب میجانب همیته
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