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 بسمه تعالي 
 

 معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 جناب آقای دکتر بوذری

 معاون محترم تحقیقات و فناوری انستیتو پاستور ایران

 جناب آقای دکتر مجید ملکی

 معاون محترم پژوهشی مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

 قای دکتر محمدرضا پورعابدیجناب آ

 معاون محترم تحقیقات و فناوری جهاد دانشگاهی کل کشور

 جناب آقای دکتر قهرمان محمودی

 معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

 کشور 

 با سالم و احترام

ب ه ز موم اراء ا      تی  در کشور و با عنا یشگاهیاآزم واناتیکار با ح یاستانداردساز ندیفرآ رویپ رساند یبه استحضار م لهینوسیبد

 ،یش گاه یآزما وان ات یاس تااد  از ح  ای یدر نگهدار لیافراد دخ یپس امام نیاز ا ،یوانیح یها اخالق در پژوهش شیاز پ شیب

در اخ الق   تی  )ب ا محور  یش گاه یآزما وان ات یبه گذراندن دور  آموزش اص و  ک ار ب ا ح    وظفم واناتیقبل از هرگونه کار با ح

 .  باشند یپژوهش( م

اوسط  یشگاهیآزما واناتیاصو  کار با ح نیآنال یکرونا، دور  آموزش یماریاز ب یموجود ناش طیبه شرا تیرابطه و با عنا نیا در

 اخ الق در پ ژوهش   ی( و به س اارش ک ارگرو  وزارا    مادی)ن رانیا یاسالم یجمهور یعلوم پمشک ءاتیاوسعه احء یموسسه مل

 یگ واه  ت،ی  برگمار شد و در صورت موفء نیهر بخش از دور  مذکور، آزمون آنال انیشد  است. در پا هیاه یپمشک ستیز یها

 .گردد یاخالق صادر م یکارگرو  وزارا دییمورد اأ

مش ابه )ک ه ب ا کس        یها دور  ریسا ایازذکر  دور  فوق انیپا یگواه دیبا یم ربطیاخالق ذ یها کارگرو )کمیته( ،پس نیاز ا زذا

 یوانی  ح ء ات یاحء یه ا  و قبو  پروپ وزا   یاز شروط بررس یکیاخالق برگمار شد  باشند( را به عنوان  یز از کارگرو  وزارامجو

 مورد اوجه قرار دهند.

 ازذکر: فوق نیدور  آنال مبانیاماس م اطالعات

www.aveedme.com 
info@aveedme.com 

 (021)46106194: اماس شمار 

 )سرکار خانم مهران مهر( 09225330461: اپ وااس
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