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 هاي چند مرکزيها و پايان نامهدستورالعمل اجراي طرح

 
هااي ييتا  هااي االا د در واشوه دستورالعمل "تشکيل، سطح بندي و شرح وظايف کميته 25-8بند با توجه به  -1

 شوند:هايي که در بي  اي يک دانشگاه اجرا ميوزشکي )در سه سطح ملي، دانشگاهي و سايماني( " درالصوص طرح

 کميته ) سايماني يا دانشگاهي( اي دو دانشگاه داليل در اجراي طرح ضروري اس . 2تصويب طرح درحداقل  الف:

شوند, تصويب طرح در يک کميتاه ميهايي که در چند مرکز تح  ووش  يک کميته دانشگاهي اجرا ي طرحبرا ب:

   آن( اليم و کافي اس .هاي سايماني تح  ووش)کميته اال د در وشوه  دانشگاهي يا هر يک اي کميته

شوند )ايا  موضاوش شاامل هايي که در يک دانشگاه تصويب و در دانشگاه ديگري اجرا مينامهها يا واياندرمورد طرح -2

شود( اليم هاي تحقيقاتي متعلق به يک دانشگاه که در محدوده جغرافيايي دانشگاه ديگري هتتند نميمراکز يا وايگاه

نامه در کميته اال د دانشاگاه مدادا )محال تصاويب( ياواهي تايياد اال قاي طارح و اس  که وس اي تصويب طرح 

تواند تاييدياه اال قاي ورووويال آن به دانشگاه محل اجراي طرح ارسال يردد. دانشگاه مقصد )محل اجراي طرح( مي

اال د الود مطرح و مجاددا دانشگاه مددا را وذيرفته و اجايه انجام تحقيق را صادر کند و يا اينکه موضوش را درکميته 

 هاي محل اجراي تحقيق براي انجام وشوه  ضروري اس .تصميم ييري نمايد. درهرصورت موافق  دانشگاه

نامه را با اص حات و يا تغييراتاي بذذيرناد، اليم هاي مقصد )محل انجام تحقيق( طرحدر مواردي که دانشگاه/دانشگاه -3

 دانشگاه مددا )تصويب کننده طرح(  نيز برسد.اس  اص حات به عمل آمده به تاييد 

تحقيق در هر مکاني کاه انجاام شاود برع اده  براساس يک اصل وذيرفته شده درحويه اال د در وشوه ، متئولي  -4

نامه، به هيچ عنوان تغييري در اي  اصال اس  و انجام تحقيق در محلي متفاوت با محل تصويب طرح يوشوهشگر اصل

 ي اس  که وشوهشگر اصلي موظف اس  تحقيق را در محلي اجرا نمايد که امکاان نااارت دقياق کند. بديايجاد نمي

 هاي دانشجويي اي  متئولي  برع ده استاد/ اساتيد راهنما الواهد بود.براي وي حاصل باشد. در مورد وايان نامه

 باشد.کننده طرح ميمتئولي  ناارت برحت  اجراي تحقيق برع ده کميته اال د تصوب -5

ييرد، اليم اسا  شاماره تلفا  و آدرس دقياق کميتاه االا د روي آيمودني انتاني انجام مي درموارديکه تحقيق بر -6

کننده طرح در فرم رضاي  نامه درج شود. همچني  ضروري اس  فرد متئول واسخگويي به شرک  کننديان تصويب

ناشي اي شرک  در مطالعاه، باه صاورت تماام ها( درهنگام بروي سئواالت، عوارض و يا مشک ت در وشوه  )آيمودني

 وق  در دسترس باشد. 
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هاي وشوهشي اس . اليم اس  واس اي نامهمشخص بودن دقيق محل انجام تحقيق، يکي اي اصول وايه در تنايم طرح -7

نگاه/ هاي اال د دانشگاهي/ سايماني، يک نتخه اي مصوبه به بيمارستان/ کلينيک/ درمانامه در کميتهتصويب هر طرح

محل اجراي تحقيق ارسال و آن مرکز درجريان انجام تحقيق ماورد ناار قارار بگيارد.  دانشکده/ مرکز تحقيقات و ....

وشوهشي بخواهد که بر حت  اجراي تحقيق ناارت نماوده و يازارآ آن را  –تواند اي مرکز درماني کميته اال د مي

 به کميته اال د ارسال نمايد.

هاي اال د در وشوه  واجد صا حي  وش وشوه  ييت  وزشکي منوط به تصويب آن در کميتهاي آنجا که انجام هرن -8

ها )اعم اي اعضاي محترم هيات علمي و غيار هياات علماي(، مراکاز اس ، انجام وشوه  توسط کليه شاغلي  دانشگاه

هااي  االا د در کميتاهدرماني الصوصي اعم اي بيمارستان، کلينيک، مطب و مانند آن، متتلزم دريافا  تاييدياه اي 

هاي ي دانشگاهوشوه  محدوده جغرافيايي محل انجام تحقيق اس . متئولي  ناارت بر حت  انجام اي  بند برع ده

علوم وزشکي کشور الواهد بود. دراي  موارد وشوهشگر اصلي موظف اس  با کميته اال د در وشوه  تصاويب کنناده 

 اارت بر انجام طرح را برع ده الواهد داش .نمايد و کميته نيز متئولي  ن طرح همکاري

 

موور   يست پزشکيز يهااخالق در پژوهش يته مليکم ين جلسهيدر هفتم ،بند 8ن دستورالعمل در يا
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