
 

 /ص5396/1400
20/4/1400 

 ندارد
پژوهش و  معاونت

 فناوري

ارجمند جناب آقايان: دكتر عبدالحسن شاهوردي، دكتر محمدرضا صادقي،  برادران

 دكتر سيدعلي اكبر شمسيان و دكتر رامين صرامي

محترم كميته هاي اخالق در پژوهش هاي زيست پزشكي پژوهشگاه رويان،  روساي

 ، سازمان خراسان رضوي و پژوهشكده معتمدپژوهشگاه ابن سينا
 

هاي اخالق در  نامه در كارگروه/كميته طرح بررسي براي هزينه اخذ ¬نحوه   موضوع :

  پژوهش
 

 با سالم و احترام
 «هاي اخالق در پژووه  / كميتهنحوه تشكيل، روش كار و شرح وظايف كارگروه دستورالعمل»با توجه به 

(، بدينوسيله به اطالع مي رساند كه در جلسه كژارگروه اخژالق در   1-10-2ند دستورالعمل، ب 30)صفحه 

هژاي اخژالق در پژووه      كژارگروه/ كميتژه  مصوب گرديد كه  1400تير  6پووه  جهاددانشگاهي تاريخ 

هژاي زيژر ن ژر وزارل علژوم، تحتيتژال و       دانشگاه»نامه ارجاعي از  جهاد دانشگاهي براي بررسي هر طرح

، «پووهشي غيروابسته به وزارل بهداشژ  -ساير موسسال علمي»و « هاي آزاد اسالميگاهدانش»، «فناوري

 را به عنوان هزينه داوري و بررسي اخالقي درياف  نمايند.  « دويس  هزار تومان»توانند مبلغي معادل  مي

  هاي اخژالق در پژووه  كارگروه/ كميته(، 30دستورالعمل مذكور )صفحه  1 -10 -3همچنين طبق بند 

هژا و حاميژان   صنايع دارويي/ تجهيزال پزشكي يا ساير شژرك  »هايي كه با حماي  براي بررسي پووه 

يك درصد از هزينه »توانند مبلغي حداكثر معادل  شوند، ميانجام مي« مالي يا توسط پووهشگران مستتل

 را درياف  كنند.  « كل پووه 

، «هژاي علژوم پزشژكي    هژا/ دانشژكده  دانشگاه»هاي ارجاعي از  نامهرالعمل، براي طرحهمچنين طبق دستو

نبايد هيچگونه وجهي درياف  گردد. شايان ذكر اس  كه داوري طژرح نامژه هژاي ارجژاعي از واحژدهاي      

 جهاددانشگاهي بايد به صورل رايگان انجام شود. 

السري، در اختيار دبيرخانژه كميتژه ذي ربژط قژرار     ها بايد بدون كسر با نامهمبالغ دريافتي از بررسي طرح

 گيرد.

 محمد رضا پور عابدي 

دبير كارگروه اخالق در پژوهش  

 جهاددانشگاهي

                  



 

 :  رونوشت

 جناب آقاي دكتر جاويد، مدير كل دفتر تخصصي علوم پزشكي جهت اطالع  - 

 پژوهشگاه رويان جهت اطالع سركار خانم دكتر افشاريان، معاون پژوهشي  - 

 جناب آقاي دكتر رضا ساماني، دبير كميته اخالق در پژوهش پژوهشگاه رويان جهت اقدام مقتضي  - 

قهرمان زاده، معاون پژوهشي و دبير كميته اخالق در پژوهش پژوهشگاه ابن سينا جهت  نجناب آقاي دكتر رامي  - 

 اقدام مقتضي 

 ، معاون پژوهشي و دبير كميته اخالق در پژوهش پژوهشكده معتمد جهت اقدام مقتضي سركار خانم دكتر الفت بخش  - 

 مشهد جهت اطالع اهيجناب آقاي دكتر محمد علي خليلي فر، معاون پژوهشي جهاد دانشگ  - 

 جناب آقاي دكتر حميدرضا بيدخوري، دبير كميته اخالق در پژوهش جهاددانشگاهي مشهد جهت اقدام مقتضي  - 

 

 
 


