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دستورالعمل اجراي طرحها و پايان نامههاي چند مرکزي
 -1با توجه به بند  52-8دستورالعمل "تشکيلل سک ب ب ندي و حکرح
وظايف کملتههاي اخالق در پژوهشهاي زيسک پزحکي( ردر سکه سک ب
مل( دانشگاه( و سازمان() " درخصوص طرحهاي( که در بلش از يک
دانشگاه اجرا م(حوند:
الف :تصويب طرح درحداقل  5کملته ر سازمان( يا دانشکگاه() از
دو دانشگاه دخلل در اجراي طرح ضروري اس .
ب :براي طرحهاي( که در چند مرکز تح پوحش يک کملته دانشگاه(
اجرا م(حوند ,تصويب طرح در يک کملته رکملته اخکالق در پکژوهش
دانشگاه( يا هر يک از کملتههاي سازمان( تح پوحکش نن) از و
کاف( اس .
 -2درمورد طرحها يا پاياننامههاي( که در يک دانشگاه تصويب و در
دانشگاه ديگري اجرا م(حوند راين موضوع حامل مراکز يا پايگاه-
هاي تحقلقات( متعلق به يک دانشگاه که در محکدوده جررافلکاي(
دانشگاه ديگري هستند نم(حود) از اس که پک از تصکويب طکرح
نامه در کملته اخالق دانشگاه مبدا رمحل تصويب) گکواه( تايلکد
اخالق( طرح و پروپوزال نن به دانشگاه محل اجکراي طکرح ارسکال
گردد .دانشگاه مقصد رمحل اجراي طرح) م(تواند تايلديه اخالقک(
دانشگاه مبدا را پذيرفته و اجازه انجا تحقلق را صادر کند و
يا اينيه موضوع را درکملته اخالق خکود م کرح و مجکددا تصکمل
گلري نمايد .درهرصورت موافق دانشگاههاي محکل اجکراي تحقلکق
براي انجا پژوهش ضروري اس .
 -3در مواردي که دانشگاه/دانشگاههاي مقصد رمحکل انجکا تحقلکق)
طرحنامه را بکا اصکالحات و يکا ترللراتک( بنذيرنکد از اسک
اصالحات به عمل نمده به تايلد دانشکگاه مبکدا رت صويب کننکده
طرح) نلز برسد.
 -4براساس يک اصل پذيرفته حده درحوزه اخالق در پکژوهش مسکلولل
تحقلق در هر ميان( که انجا حود برعهده پژوهشگر اصل( اسک و
انجا تحقلق در محل( متفاوت با محل تصويب طرحنامه بکه هکل
عنوان ترللري در اين اصکل ايجکاد نمک(کنکد .بکديه( اسک ککه
پژوهشگر اصل( موظف اس تحقلکق را در محلک( اجکرا نمايکد ککه
اميان نظارت دقلق براي وي حاصل باحد .در مورد پايان نامههاي
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برعهده استاد /اسکاتلد راهنمکا خواهکد

دانشجوي( اين مسلولل
بود.
 -5مسلولل نظارت برحسن اجراي تحقلق برعهده کملتکه اخکالق تصکو -
کننده طرح م(باحد.
 -6درمواردييه تحقلق بر روي نزمودن( انسان( انجا مک(گلکرد از
اس حماره تلفن و ندرس دقلق کملته اخالق تصويبکننکده طکرح در
فرد مسکلول
فر رضاي نامکه در حکود .همينکلن ضکروري اسک
پاسخگوي( به حرک کنندگان در پکژوهش رنزمکودن(هکا) درهنگکا
بروز سلواات عوارض و يا مشيالت ناح( از حرک در م العه بکه
صورت تما وق در دسترس باحد.

 -7مشخص بودن دقلق محل انجا تحقلق يي( از اصول پايه در تنظل
طرحنامههاي پژوهش( اس  .از اس پ از تصويب هر طرحنامکه در
کملتههاي اخالق دانشگاه( /سکازمان( يکک نسکخه از مصکوبه بکه
بلمارستان /کللنلک /درمانگاه /دانشيده /مرکز تحقلقات و ....
محل اجراي تحقلق ارسال و نن مرکز درجريان انجا تحقلق مکورد
نظر قرار بگلرد .کملتکه اخکالق مک(توانکد از مرککز درمکان( –
پژوهش( بخواهد که بر حسن اجراي تحقلق نظارت نمکوده و گکزار
نن را به کملته اخالق ارسال نمايد.
 -8از ننجا که انجا هرنوع پژوهش زيس پزحي( منوط به تصکويب نن
انجکا پکژوهش
در کملتههاي اخالق در پژوهش واجد صکالحل اسک
توسط کلله حاغللن دانشگاهها راع از اعضاي محتر هلات علمک(
و غلر هلات علم() مراکز درمان( خصوصک( اعک از بلمارسکتان
کللنلک م ب و مانند نن مستلز درياف تايلديه از کملتههاي
اخالق در پژوهش محکدوده جررافلکاي( محکل انجکا تحقلکق اسک .
مسلولل نظارت بر حسن انجا اين بنکد برعهکدهي دانشکگاههکاي
علو پزحي( کشور خواهد بود .دراين موارد پژوهشگر اصل( موظکف
اس با کملته اخالق در پژوهش تصويب کننده طرح همياري نمايد و
کملته نلز مسلولل نظارت بکر ان جا طکرح را برع هده خواهکد
داح .
اين دستورالعمل در  8بند ،در هفتمين جلسهي کميته مل ي اخ ق
در پژوهشهاي زيست پزشکي مورخ  1334/4/2تصويب گرديد.
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