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معاونت تحقیقات و فناوری

بسمه تعالي
کلیه معاونین محترم پژوهشی دانشگاه های علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی()...
معاون محترم علوم پسشکی دانشگاه آزاد اسالمی

سالم عليکن
احتشاها بِ استحضاس هي سساًذ با تَجِ بِ ٍجَد بشخي ابْاهات پيشاهَى ٍضعيي رعشه ّعاژ پشٍّکعي هويتعِ ّعاژ تحميمعات
داًکجَیي اص حيث سعای استاًذاسدّاژ اخالق دس پشٍّش هَاسد صیش بِ استحضاس هي سسذ:
 -1با تَجِ بِ اعتباسبخکي ٍ استمشاس هويتِّاژ اخالق دس پشٍّش دس داًکگاُّا ،داًککذُّا ٍ هشاهعض ٍ هَساعات علوعي
پشٍّکي ٍ لضٍم بشسسي هليِ رشه ّاژ پشٍّکي دس هويتِ ّاژ اخالق دس پشٍّش بِ دليل عذم اهکاى ثب رشهّاژ
هاسآصهایي باليٌي بذٍى دسیاف هذ اختصاصي هصَبِ هويتِژ اخالق دس پشٍّش هيتبش دس ساهاًِ ثب هاسآصهعایيّعاژ
باليٌي ایشاى ٍ عذم چاپ هماالت فالذ هذ اختصاصي اخالق دس هجعالت اًگلياعي ٍ فاسسعي داخلعي ،دسیافع تایيذیعِ
هويتِژ اخالق دس پشٍّش جْ ششٍع اًجام رشهّاژ داًکجَیي الضاهي هيباشذ .الصم بِ رهش اس هِ بعش اسعا
دستَساليول سسيذگي بِ تخلفات پشٍّکي اًجام تحميمات صیا -پضشکي بعذٍى اخعز هصعَبِ هويتعِ اخعالق تخلع
پشٍّکي هحاَب هي شَد.
 -2الصم اس دس تواهي تحميماتي هِ تح عٌَاى داًکجَیي صَست هي گيعشد ،یکعي اص اعضعاژ ّيعات علوعي هحتعشم
داًکگاُ بِ عٌَاى هحمك اصلي تيييي شَد هِ هاس اًجام تحميك صیش ًظش ایکاى اًجام گيشد .سٍشي اس هِ هاعٍَلي
سعای استاًذاسدّاژ اخالق دس پشٍّش بش عْذُ استاد ساٌّواژ پشٍّش خَاّذ بَد.
لزا خَاّکوٌذ اس دستَس فشهایيذ هِ اص ایي پس ،هليِ رشهّاژ پشٍّکي داًکجَیي ًيض هاًٌذ سایش رشهّا ٍ پایاى ًاهِّعا
جْ بشسسي اص ًظش هطابم با استاًذاسدّاژ اخالق دس پشٍّش ٍ دسیافع هصعَبِژ اخاللعي ،دس هويتعِّعاژ اخعالق دس
پشٍّش هيتبش داساژ هذ اختصاصي هَسد بشسسي لشاس گشفتِ ٍ هصَبِ دسیاف ًوایٌذ .پيکاپيش اص حاي تَجِ جٌابيالي هوال
اهتٌاى سا داسد.
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