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معاونت تحقیقات و فناوری

ندارد

بسمه تعالي

هعاًٍیي هحترم تحقیقات ٍ فٌاٍری داًشگاُ /داًشکدُ ّای علَم پسشکی سراسر کشَر
هعاٍى هحترم تحقیقات ٍ فٌاٍری اًستیتَ پاستَر ایراى
هعاٍى هحترم پژٍّشی هرکس آهَزشی ،تحقیقاتی ،درهاًی قلب شْید رجایی
قائن هقام ٍ هعاٍى هحترم آهَزشی ٍ پژٍّشی هَسسِ عالی آهَزشی ٍ پژٍّشی طب اًتقال خَى
هعاًٍت هحترم پژٍّشی جْاد داًشگاّی کل کشَر
هعاٍى هحترم علَم پسشکی داًشگاُ آزاد اسالهی کشَر
رییس هحترم هرکس تَسعِ ٍ ّواٌّگی اطالعات ٍ اًتشارات علوی
سالم علیکن
احتشاهب ،هشبّذُ شذُ است کِ دس هَاسدی سشدبیشاى ًششیبت ٍ یب هسئَلیي پژٍّشی داًشگبُ ّب دس قبلب اسسبل ایویلْب ٍ
یب اًتشبس دستَالعول ّبیی؛ هشَقْبی هبلی بشای اسجبع بِ هقبالت ًششیبت هشبَطِ تعییي ًوَدُ اًذ.
بذیٌَسیلِ اعالم هی داسد پشداخت ّش گًَِ ٍجِ هبلی ٍ یب سبیش هشَق ّب بشای اسجبع دادى بِ هقبالت یب ًششیبت خبص بش خالف
استبًذ اسدّبی اخالق دس پژٍّش ٍ اخالق دس اًتشبس آثبس پژٍّشی بَدُ ٍ چٌیي اقذاهبتی ببیذ فَسی هتَقف شَد ٍ تغییش سًٍذّب ٍ
سیبست ّبی هَجَد دس ّوِ طشق هوکي بِ اطالع ری ًفعبى سسبًذُ شَد .بِ عالٍُ ،سشدبیشاى ًششیبت علَم پضشکی ّن بِ ّیچ
عٌَاى ًببیذ ًَیسٌذگبى هقبالت سا هجبَس بِ اسجبع دادى بِ هقبالت ّوبى ًششیِ ًوبیٌذ.
ٍاضح است دس پیش گشفتي چٌیي سیبست ّبیی هوکي است دس کَتبُ هذت بظبّش هٌجش بِ افضایش اسجبع بِ هقبالت هٌتشش شذُ
بشخی ًششیبت گشدد ،اهب بذٍى شک دس هیبى هذت ٍ بلٌذ هذت لطوبت جبشاى ًبپزیشی بِ اعتببس ّوبى ًششیبت ٍ ًیض حیثیت علوی
کشَس خَاّذ صد .دبیشخبًِ کویتِ هلی اخالق دس پژٍّش ّبی صیست پضشکی ٍ کویتِ ّبی اخالق دس پژٍّش تببعِ دس داًشگبُ ّب
هَظفٌذ ًسبت بِ پیگیشی اجشای هفبد ایي بخشٌبهِ اقذام ًوبیذ.
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