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 ندارد 

معاونت پژوهش و 
 فناوري 

 

جناب آقايان / سركار خانم ها روسا/ معاونين محترم پژوهشي جهاددانشگاهي واحدها، 

هاا  ححيييااحي و مراكا      هاا، متتعا    شركتها،  ها، سازمان ها، پژوهشكده پژوهشگاه

روسا  محترم دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علم و هنر ي د، دانشكده علوم پايا  و  

ها  نوين علوم پ شكي، موسسات آموزش عالي، مرك  ملاي خخاا ر تنتيكاي و     فناور 

 زيستي ايران و مرك  افكارسنتي دانشتويان ايران  مديران كل محترم دفاحر حخصصي

 معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي

 
 

اخذ كد اخالق برا  طرح ها  پژوهشي/ پاياان ناما  هاا از كاار/روه/      نحوهموضوع :  

  كعيت  ها  اخالق در پژوهش جهاد دانشگاهي 
 با سالم و احترام 

هرا  ژشكرروو و  رروي هرا  شكرژشكرروو     هرا  حرر زي زن رتو  رروي    هرا  ژووهيرو و ژانررام  ا ر     طرر  

ها   ص ب داخلو،  ص ب دفتر  ركش  و كارفر رانو و هچنيركپ ژانرام     جهاددا يگاهو )كا ل ژووهش

كرار روي اخرالا در ژرووهش    »ها   ص ب دا يگاهو( قبل از آشاز باند   بت ب  اخذ كرد اخرالا از     ا  

اقردام  چانيردش كرانام  كرر     « ها  اخالا در ژووهش جهاد دا يگاهو نوو از كچكت »نا « دا يگاهوجهاد 

تصر ن  كردي   «  رجر  للچرو حرالحكت دار   »است ك   طر   ا   ها قبل از اخذ كد اخالا باند در نك 

باكيدش خ اهيچيد است  قرر فر ائكد ك  جهت اخذ كد اخالا برا  طرر   ا ر  طرر  هرا  ژووهيرو و      

 ام  ا   ها، ب  كر   نل اقدام ك د:  ژان

ارسرا    كار/روه اخالق در پاژوهش جهااد دانشاگاهي   ب  « الچللو ها  بكپ طر »ها   طر   ا   -1

 ك  دش 

كعيت  حخصصي اخالق در كار باا حيواناات   بر   « حك ا ات آز انيگاهو»طر   ا   ها   رتبط با  -2

 ارسا  ك  دش آزمايشگاهي

 طبق روا   نل ارسا   رد د:  « سانر طر   ا   ها» -3

ها  ژووهيگاي ابپ سكيا، ژووهيودي  كاهام دارونو، ساز ام جهاددا يگاهو خ زستام،  طر   ا    -1-3

پژوهشگاه ابن   كعيت  اخالق در پژوهشواحد لل م ژشكوو كهكد بهيتو و واحد آ ربانجام كرقو ب  

 سينا 

و فرهيگ، دا يودي لل م ژان  و فياور  هرا   ر نپ    طر   ا   ها  ژووهيگاي رونام، دا يگاي للم -2-3

كعيتا  اخاالق در پاژوهش    لل م ژشكوو،  ركش  لو  خانر ژ تكوو و زن تو انرام و واحد اردبكل بر   

 پژوهشگاه رويان  

طر   ا   ها  ژووهيودي  عتچد، ژووهيودي لل م بهداكرتو، ژووهيرودي فيراور  هرا  ترر كم       -3-3



 

 
 

 

 

 

 

بافت و زخم، ساز ام جهاد دا يگاهو لل م ژشكوو تهرام، ساز ام فعالكت ها  قرآ و و طر   ا ر  هرا    

كعيتا  اخاالق در پاژوهش    ارسالو از دفتر تخصصو لل م ا  ا و، اجتچالو و هير جهاد دا يگاهو ب  

 ژوهشكده معتعد  پ

طر   ا   ها  ساز ام جهاددا يگاهو استام خراسام رض  ، واحد قم، واحرد فرارو و دا يرگاي     -4-3

   كعيت  اخالق در پژوهش جهاد دانشگاهي مشهدللم و هير نشد ب  

سانر واحدها، ژووهيودي ها، ژووهيگاي ها، ساز ام ها،  راكش، كركت ها و   س ات آ  زش لالو  -5-3

يگاهو ك  طر  ژووهيو/ ژانام  ا   در ح زي زن تو تعرنف  رو كييرد، مزم اسرت كر  جهرت      جهاددا 

تچراو حاحرل   « دبكرخا   كار روي اخرالا در ژرووهش جهاددا يرگاهو   »تعككپ كچكت  اخالا  رب ط  با 

  چانيدش  

اطاللات  رب ط ب  كار روي/ كچكت  ها  اخالا در ژووهش  ذك ر در سانت كار روي اخرالا در ژرووهش   

 قابل دستكابو استش  http://ethics.acecr.ac.irجهاددا يگاهو ب  آدرو 

 
 

 

 محعدرضا پورعابد 

دبير كار/روه اخالق در پژوهش 

 جهاددانشگاهي
 

                  


