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بسمه تعالی 

معاونين محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ...

 معاون محترم تحقيقات و فناوري انستيتو پاستور ايران

 معاون محترم پژوهشي مرکز آموزشي، تحقيقاتي، درماني قلب شهيد رجايي

 قائم مقام و معاون آموزشي و پژوهشي موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون

 معاون محترم تحقيقات و فناوري جهاد دانشگاهي کل کشور

معاون محترم علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي

با سالم

   احتراما با استناد به " دستورالعمل نحوۀ تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه/ کمیتههای اخالق در پژوهش"  همانگونه 

که مستحضرید، امکان تشکیل کارگروههای تخصصی برای دانشگاهها، دانشکدهها و مراکز علمی - پژوهشی فراهم شده است. 

الزم به ذکر است که به غیر از کارگروههای اخالق در پژوهش منطقهای که ملزم به تشکیل کارگروههای تخصصی هستند، 

هیچگونه الزامی در تشکیل کمیتههای تخصصی، شامل کمیته تخصصی اخالق در کار با حیوانات آزمایشگاهی  و کمیته 

تخصصی ایمنی زیستی و استانداردهای آزمایشگاهی وجود ندارد و دانشگاهها صرفا در صورت داشتن طرحهای مرتبط و به 

تعداد زیاد، نیاز به تشکیل این کمیتهها خواهند داشت. در هر صورت تصویب طرحهای مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی، از 

تیرماه سال ١٤٠٠ و پس از تشکیل و ثبت کمیتههای تخصصی در سامانه ملی اخالق در پژوهش، باید توسط این کمیتههای 

تخصصی بررسی و کددهی شوند و دانشگاههای فاقد کمیتههای تخصصی ملزم به ارسال طرحهای مذکور به کمیتههای 

تخصصی سایر دانشگاهها هستند. تشکیل این کمیتهها کامال مطابق با دستورالعمل و "صرفا"  از طریق "سامانه ملی اخالق در 

پژوهش" و مانند فرایند تشکیل سایر کمیتههای اخالق در پژوهش انجام میشود. به این ترتیب که پس از ثبت نام اولیه 

درخواست کننده در سامانه، ابتدا درخواست اولیه در "سامانه" به تایید کارگروه اخالق در پژوهش مؤسسه باالدستی رسیده 

و سپس توسط کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش بررسی و درصورت تایید، مجددا برای درخواست کننده ارسال میشود تا 

اعضای کمیته را معرفی نمایند، تایید اعضا هم ابتدا توسط کارگروه اخالق در پژوهش باالدستی انجام و سپس با تایید نهایی 

کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش، شناسه اختصاصی و اعتبارنامه صادر و کمیته در سامانه ملی اخالق در پژوهش نمایه می

شود و از این پس میتواند به صورت مستقل به بررسی تخصصی پروپوزالهای مرتبط پرداخته و مصوبات را از طریق سامانه 

صادر نماید.


