بسمه تعالی

اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه

با سالم
احتراما ،متن نامه شماره /1729د 700/مورخ  1394/04/30معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت درخصوص روند
انجام پژوهش های زیست پزشکی به همراه فایل دستورالعمل ها و راهنماهای ابالغی کمیته ملی اخالق در پژوهش
های زیست پزشکی خدمتتان ارسال می گردد:

" با توجه به توسعه کمی و کیفی پژوهش های علوم پزشکی در جمهوری اسالمی ایران و به منظور دستیابی به اهداف
و ارزش های واالن اخالقی و حفظ شان و کرامت آزمودنی ها در روند انجام پژوهش های زیست پزشکی و لزوم
نظارت دقیق بر حسن اجرای طرح های مذکور ،دستورالعمل "اجرای طرح ها و پایان نامه های چند
مرکزی" با کد  IR.NREC.007 ،05،1394پیرو سایر دستورالعمل ها و راهنماهای ابالغی کمیته ملی
اخالق در پژوهش های زیست پزشکی ،به پیوست جهت اجرا ،ارسال می گردد .خواهشمند است با توجه به حساسیت
موضوع دستور فرمایید موارد مطروحه به اطالع پژوهشگران و اعضای محترم هیات علمی ،دانشجویان و مراکز
تحقیقاتی و پژوهشی وابسته رسانده شود .انتظار می رود دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی کشور نسبت به برنامه
ریزی و آموزش مناسب و نظارت بر اجرای این دستورالعمل و سایر کدها و راهنماهای اخالق در پژوهش اقدامات الزم
را مبذول دارند".
دکتر سعید اسالمی
مدیر امور پژوهشی دانشگاه
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دستورالعمل اجرای طرحها و پایان نامههای چند مرکزی
 -1با توجه به بند  25-8دستورالعمل "تشکيل ،سطح بندي و شرح وظايف کميتههاي اخالق در ژالهوه هالاي ييتال
ژزشکي (در سه سطح ملي ،دانشگاهي و سايماني) " درخصوص طرحهايي که در بي

اي يک دانشگاه اجرا ميشوند:

الف :تصويب طرح درحداقل  2کميته ( سايماني يا دانشگاهي) اي دو دانشگاه دخيل در اجراي طرح ضروري اس .
ب :براي طرحهايي که در چند مرکز تح ژوش
(کميته اخق در ژهوه

يک کميته دانشگاهي اجرا ميشوند ,تصويب طرح در يک کميتاله

دانشگاهي يا هر يک اي کميتههاي سايماني تح ژوش

آن) الي و کايي اس .

 -2درمورد طرحها يا ژاياننامههايي که در يک دانشگاه تصويب و در دانشگاه ديگري اجرا ميشوند (ايال موضالوش شالامل
مراکز يا ژايگاههاي تحقيقاتي متعلق به يک دانشگاه که در محدوده جغراييايي دانشگاه ديگري هتتند نميشود) الي
اس که ژس اي تصويب طرح نامه در کميته اخق دانشالگاه مدالدا (محالل تصالويب) يالواهي تاييالد اخققالي طالرح و
ژروژويال آن به دانشگاه محل اجراي طرح ارسال يردد .دانشگاه مقصد (محل اجراي طرح) ميتواند تاييدياله اخققالي
دانشگاه مددا را ژذيريته و اجايه انجا تحقيق را صادر کند و يا اينکه موضوش را درکميته اخق خود مطرح و مجالددا
تصميم ييري نمايد .درهرصورت موايق دانشگاههاي محل اجراي تحقيق براي انجا ژهوه

ضروري اس .

 -3در مواردي که دانشگاه/دانشگاههاي مقصد (محل انجا تحقيق) طرحنامه را با اصقحات و يا تغييراتالي بذذيرنالد ،الي
اس اصقحات به عمل آمده به تاييد دانشگاه مددا (تصويب کننده طرح) نيز برسد.
 -4براساس يک اصل ژذيريته شده درحويه اخق در ژهوه  ،متئولي

تحقيق در هر مکاني کاله انجالا شالود برع الده

ژهوهشگر اصلي اس و انجا تحقيق در محلي متفاوت با محل تصويب طرحنامه ،به هيچ عنوان تغييري در اي اصالل
ايجاد نميکند .بدي ي اس که ژهوهشگر اصلي موظف اس تحقيق را در محلي اجرا نمايد که امکالان ناالارت دقيالق
براي وي حاصل باشد .در مورد ژايان نامههاي دانشجويي اي متئولي برع ده استاد /اساتيد راهنما خواهد بود.
 -5متئولي ناارت برحت اجراي تحقيق برع ده کميته اخق تصوبکننده طرح ميباشد.
 -6درموارديکه تحقيق بر روي آيمودني انتاني انجا ميييرد ،الي اسال شالماره تلفال و آدرس دقيالق کميتاله اخالق
تصويب کننده طرح در ير رضاي نامه درج شود .همچني ضروري اس يرد متئول ژاسخگويي به شرک کننديان
در ژهوه

(آيمودنيها) درهنگا بروي سئواالت ،عوارض و يا مشکقت ناشي اي شرک در مطالعاله ،باله صالورت تمالا

وق در دسترس باشد.

Page 2 of 3

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

تلفنهاي تماس88363560-80 :



نشانی صفحه اینترنتیhttp://www.hbi.ir :

بسمه تعالی

شمارهIR.NREC.007.1394.05 :

معاونت تحقیقات و فناوری

 -7مشخص بودن دقيق محل انجا تحقيق ،يکي اي اصول ژايه در تنايم طرحنامههاي ژهوهشي اس  .الي اس ژالس اي
تصويب هر طرحنامه در کميتههاي اخق دانشگاهي /سايماني ،يک نتخه اي مصوبه به بيمارستان /کلينيک /درمانگاه/
دانشکده /مرکز تحقيقات و  ....محل اجراي تحقيق ارسال و آن مرکز درجريان انجا تحقيق مالورد ناالر قالرار بگيالرد.
کميته اخق ميتواند اي مرکز درماني – ژهوهشي بخواهد که بر حت اجراي تحقيق ناارت نمالوده و يالزارآ آن را
به کميته اخق ارسال نمايد.
 -8اي آنجا که انجا هرنوش ژهوه
اس  ،انجا ژهوه

ييت ژزشکي منوط به تصويب آن در کميتههاي اخق در ژهوه

واجد صالقحي

توسط کليه شاغلي دانشگاهها (اعم اي اعضاي محتر هيات علمي و غيالر هيالات علمالي) ،مراکالز

درماني خصوصي اعم اي بيمارستان ،کلينيک ،مطب و مانند آن ،متتلز دريايال تاييدياله اي کميتالههالاي اخالق در
ژهوه

محدوده جغراييايي محل انجا تحقيق اس  .متئولي ناارت بر حت انجا اي بند برع دهي دانشگاههاي

علو ژزشکي کشور خواهد بود .دراي موارد ژهوهشگر اصلي موظف اس با کميته اخق در ژهوه

تصالويب کننالده

طرح همکاري نمايد و کميته نيز متئولي ناارت بر انجا طرح را برع ده خواهد داش .
اين دستورالعمل در  8بند ،در هفتمين جلسهي کميته ملي اخالق در پژوهشهاي زيست پزشکي موور
 1394/4/2تصويب گرديد.
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