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زيستي با  پژوهشي متقاضي دريافت مجوز جهت ارسال نمونه پرسشنامه درخواست بررسي طرح

 هدف پژوهشي به خارج از کشور 
 

کدهها و الزامداا اخال دي م دوا وزارا  های زيست پزشکي بر اساس اسناد بين المللي و نيزکارگروه وزارتي اخالق در پژوهش

بوده « انتقال فرامرزی نمونه های زيستي با ههف پژوهشي»بههاشت، درمان و آموزش پزشکي، به عنوان تنها مرجع صهور مجوز 

 سامانه»زير در  دهه. لذا ضروری است که پرسشنامههای پژوهشي متقاضي دريافت مجوز مذکور را مورد ارزيابي  رار ميو طرح

زيستي به خارج از کشدور، تکميدل  به منظور بررسي و صهور مجوز انتقال نمونه «پزشکی های زیست ملی اخالق در پژوهش

 کارگروه وزارتي اخالق در پژوهش ارسال گردد.  شهه و به انضمام مستنهاا مورد نياز از طريق سامانه مذکور به دبيرخانه
 

 نامه پایان اطالعات طرح پژوهشی/ -1

 نامه: عنوان طرح پژوهشي/ پايان

 ميزان بودجه:

 های( پشتيبان و حامي:  نام و آدرس سازمان )سازمان

 نام و آدرس محل انجام پژوهش )داخل کشور(:

 نام و آدرس محل انجام پژوهش )خارج کشور(:

 تاريخ شروع احتمالي پژوهش )خارج کشور(:

 تاريخ خاتمه احتمالي پژوهش )خارج کشور(:

 دار:  مرجع علمي صالحيت که م وبه

 شناسه اخالق در پژوهش: 

 زيستي: نوع نمونه

 تعهاد/ مقهار نمونه زيستي:

 های زيستي به خارج از کشور )هوايي/ زميني/ دريايي(:نحوه و مسير انتقال نمونه

 شود؟شود يا توسط فرد منتقل ميآيا نمونه زيستي ارسال مي

 شود؛ نام و نام خانوادگي، آدرس و شماره تلفن همراه وی ذکر گردد.زيستي توسط فرد منتقل ميکه نمونه  درصورتي

 داليل انتقال نمونه زيستي به خارج از کشور را توضيح دهيه:

 آيا امکان انجام اين آزمايش در داخل کشور وجود دارد؟ 

 ونه به خارج از کشور چيست؟اگر امکان انجام آزمايش در داخل کشور وجود دارد، علت ارسال نم

 
 مشخصات پژوهشگر اصلی )داخل کشور( -2

 نام و نام خانوادگي: 

 محل کار )وابستگي سازماني(: 

 رشته تح يلي:

 مقطع تح يلي:

 آدرس محل سکونت:

 شماره تلفن همراه:

 آدرس پست الکترونيک:
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 دانشجويي(:نامه های  نام و محل کار استاد راهنما )مخ وص پايان

 
 مشخصات پژوهشگر همکار )خارج از کشور( -3

 نام و نام خانوادگي: 

 دانشگاه/ مرکز تحقيقاتي محل کار:

 رشته تح يلي:

 آدرس محل کار:

 شماره تماس )تلفن محل کار(:

 حوزه فعاليت:

 آدرس پست الکترونيک:

 
 نامه پایان مشخصات طرح پژوهشی/ -4

 سواالت رديف
مالحظات 

 کميته کارگروه/

1 
 پدژوهش و ضدرورا و اهميدت فارسي شامل زبان به فهم  ابل و ساده زبان به پژوهش از ای خالصه

 کلمه(:  500همکار خارجي را بنويسيه )حهاکثر  موسسه انتخاا علت

 

  ها را توضيح دهيه. جمعيت مورد مطالعه کهامنه؟ علت انتخاا آن 2

  نتايج پژوهش وجود دارد؟آيا محهوديتي برای انتشار  3

     شونه؟های زيستي به چه مها و در چه محلي نگههاری ميها يا نمونهداده 4

5 
های زيستي )به منظور حفد  محرمدانگي اطالعداا( نحوه نگههاری و نيز روش معهوم کردن نمونه

 چگونه است؟

 

  کننهگان در پژوهش، دسترسي خواهنه داشت؟  چه کساني به اطالعاا شخ ي شرکت 6

7 
های  چه راهکارهايي برای حفاظت از اطالعاا و رعايت اصدول اخال دي در پدژوهش بدر روی نمونده

 ايه؟ زيستي مربوطه انهيشيهه

 

8 
 هايي است که برای اههافانه يا نمونه شهههای زيستي از ابتها برای اههاف پژوهشي گرفتهآيا نمونه

 انه؟ آوری شههتشخي ي/ درماني جمع

 

  شونه؟گذاری شهه و شناخته مي های زيستي عالمتچگونه نمونه 9

  ها انجام خواهه شه؟ های زيستي/ دادهچه نوع بررسي و پژوهشي بر روی نمونه 10

  برای ايران چيست؟ منافع اين پژوهش )ماننه دسترسي به مح ول پژوهش يا توانمنهسازی( 11

  نمونه های زيستي مربوطه به چه منطقه/ مناطق جغرافيايي تعلق دارنه؟ 12

13 
المللي چگونده بده مشدارکت گدذارده  حقوق معنوی پژوهش بين پژوهشگران ايراني و همکاران بين

 شود؟ مي

 

  های زيستي در انتهای پژوهش چيست؟سرنوشت اطالعاا يا سرنوشت نمونه 14

15 

انتقدال داندش و يدا تکنولدوهی بده  به منظور پژوهشي،آيا دانشجو يا عضو هياا علمي در اين طرح 

خارج از کشور مسافرا خواهه کرد؟ در صورا پاسخ مثبت، درخ وص فرد مدورد نظدر و جزايداا 

 سفر علمي توضيح دهيه. در صورا نياز مهارك مربوطه را ضميمه نماايه.
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16 
نامده مربوطده را  المللي امضدا شدهه اسدت؟ پاسدخ مثبدت، ت دوير تفاهم نامه همکاری بين آيا تفاهم

 ضميمه کنيه. 

 

 
 چک ليست مستندات تکميلی

 مستند
تائيد توسط 

 پژوهشگر اصلی
 مالحظات

نامه  نامه درخواست معاون پژوهشي موسسه مربوطه جهت درخواست بررسي طرح

زيستي بده خدارج از کشدور توسدط کدارگروه وزارتدي و صهور مجوز ارسال نمونه 

 اخالق در پژوهش

  خير بلي

    نامه پژوهشي طرح

    دار  مرجع علمي صالحيت م وبه

    شناسه که اخالق در پژوهش

    رزومه پژوهشگران اصلي 

    )به زبان فارسي(های زيستي  فرم رضايت آگاهانه اههاکننهگان نمونه

نامه کتبي بين موسسه يا موسساا داخلي با موسسه يا موسساا  رارداد يا تفاهم

( که توسط هر دو پژوهشگر اصدلي داخدل و MTAخارجي حامي پژوهش )فرم 

 خارج از کشور امضاء شهه باشه.

   

    کننهه پژوهش نامه و يا  رارداد مالي با موسسه حمايت تفاهم

    ها  آوری داده پرسشنامه يا  فرم جمع

ها و مستنهاا مربوطده بدا توجده بده شدرايط،  نحوه و مسير انتقال نمونهجزاياا 

 زمان، نوع نمونه و نوع پژوهش

   

    ساير مهارك )نام ببريه(: ....

 
 

هدا دستورالعمل دارم که تمامي راهنماها، اينجانب ............................................... صحت مفاد اين پرسشنامه را تاايه کرده و اعالم مي

را مطالعده « پزشکي با ههف پژوهشديهای زيستدستورالعمل ملي انتقال فرامرزی نمونه»ويژه  و کههای اخالق در پژوهش و به

 دانم. ها مينموده و خود را متعهه به رعايت آن

 
 تاريخ امضا نام و نام خانوادگي پژوهشگر اصلي:

 

 

 

 

 

 

 
 


