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 کارگروه وزارتی/  تعهدنامه رازداری اعضا، مشاوران و کارشناسان

 تخصصی پزشکی/ کمیته  های زیست کارگروه اخالق در پژوهش موسسه/ کمیته اخالق در پژوهش
 

های مصتوِ  مترت ب بتا  دستورالعمل رسيدگی به تخلفات پژوهشی و ساير دستتورالعملتعهدنامه در راستای اجرايی نمودن اين 

شود. اين  بار در ابتدای عضويت/مشارکت فرد در کارگروه/کميته اخالق تکميل می اخالق در پژوهش، تهيه شده است و فقب يک

............  و اينجانب به عنوان همکار )عضو/ مشتاور/ کارشتنا،(، ............تعهدنامه فيمابين رئيس کارگروه / کميته .............................

 گردد: تحت شرايب زير منعقد می
 

 تعهدنامهموضوع   -1

آن و متاده  2و ت صتره  17، متاده  8داری و رازداری در حفظ و نگهداری اطالعات که مطابق با ماده تعهد به رعايت اصول امانت

، بايتد توستب استت های مصوِ مرت ب با اخالق در پژوهش ی به تخلفات پژوهشی و ساير دستورالعملدستورالعمل رسيدگ 18

 پزشکی وکميته تخصصی رعايت شوند. های زيست همه همکاران  کارگروه اخالق در پژوهش موسسه، کميته اخالق در پژوهش
 

 تعهدنامهمدت زمان  -2

 .  ماند میبه قوت خود باقی حتی پس از قطع همکاری وی نيز مؤثر بوده و تعهدات آن همکار، از تاريخ حضور تعهدنامه اين 
 

 تعهدات همكار -3

  در راستتای منتافع شخصتی و ختار  از  کارگروه/کميتته،مربوط به  اطالعات و اسناد مکتوِ يا الکترونيکی استفاده از عدم

 اهداف مربوطه؛ محدوده

  ها؛ و ساير روش به هر شکل کت ی، شفاهی، الکترونيکی، مربوط به افرادعدم افشا و انتشار اسناد و اطالعات 

  افراد.تجسس در زندگی خصوصی پرهيز از هرگونه اقدام جهت دسترسی به اطالعات غير مجاز، از جمله 
 

 تعهدات رئیس  -4

  است.    اعضا، مشاوران و کارشناسانحفظ محرمانگی اظهارنظرها و اقدامات رئيس موظف به 

  نمايد.   میارائه  ديگردر مجامع  اعضا، را با توافقبرگزاری جلسات حاصل از و تصميمات نتيجه رئيس 
 

 اطالعات محرمانه -5

گيرند، بته  در اختيار وی قرار میکارگروه/کميته، که به دليل همکاری فرد با  نوشتاری و شفاهی ، اعم ازاطالعات ها و داده تمامی

 شوند.  عنوان محرمانه تلقی می
 

 نقض تعهدات  -6

قتوانين و ختاطی ط تق همکتار بتا  شود. میاقدام خاتمه همکاری با فرد  همکار ، نس ت به اين تعهدنامهمفاد از در صورت تخلف 

 خسارات وارده اعم از مادی و معنوی است. مامیت ج رانملزم به  ،فرد خاطی عالوه بر مسئوليت قانونی شده ومقررات برخورد 
 

 مشخصات طرفین تعهدنامه
  اخالق در پژوهش کارگروه وزارتی مشخصات تعهد گيرنده: 

 عنوان کارگروه: کارگروه اخالق در پژوهش موسسه 

 عنوان کميته اخالق:  پزشکی های زيست ميته اخالق در پژوهشک

 تخصصی:عنوان کميته  کميته تخصصی 

 محل خدمت: ساير  کارشنا،  مشاور  عضو  مشخصات تعهد دهنده:   

 امضا و تاريخ: - نام و نام خانوادگی تعهد دهنده امضا و تاريخ: -نام و نام خانوادگی رئيس کارگروه/ کميته
 


