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 :پژوهش در اخالق هايكميته  /كارگروه در  الملليبين  هايپژوهش  بررسي  -7-1بند 

  كشور   جغرافيايي  مرزهاي  از  خارج  در  پژوهش  از  قسمتي  يا  تمامي  انجام  معناي  به  المللي  بين  پژوهش1 -7 -1 -

 .شودمي  انجام خارجي كشورهاي   و  ايران كشور در  مستقر  مراكز  يا و  افراد همكاري  با كـه  است ايران

  ايـران   كشـور   از   خـارج  در  آن   اجـراي   محـل  و  ايـران  كشـور   در   طـرحنامـه   تصويب  محل   كه  درصورتي 1 -7 -2 -

  در   اخالق   كميته »  يك   توسط   طرحنامه   تائيد   از   پس  فقط   پژوهش  در   اخالق   هايكميته /كارگروه  آنگـاه  باشـد،

  شرايط   اين  در.  هستند   الملليبين  نامهپايان /پژوهشي  طرح  تصويب  و  بررسي  به   مجاز  خـارجي   كشور  معتبرِ  پژوهش

  كميته / كارگروه  به   « الزامي  مستند »  عنوان  به  خارجي،  كشور  پژوهش   در   اخـالق   كميتـه  تائيديـه   كـه   اسـت  الزم

 .گردد  ارائه  كشور  داخل پژوهشِ  در  اخالق

  از   مجوز   كسب   به   منوط   را   مجوز  صدور   « خارجي  كشور  پژوهشِ   در   اخالق  كميته »  كه  مواردي   در:  تبصره

  مـيتوانـد   ايـران   كشـور   اخـالق  كميتـه /كارگروه  آنگـاه  مـينمايـد،  ايـران   كشـور   پـژوهش  در   اخالق  كميته/كارگروه

  اقـدام   « مشروط  اخالق  شناسه»  صدور  به   نسبت  المللي،بين   نامه  پايان/پژوهشي  طـرح  تائيـد   و  بررسـي  از  پـس

  هايپژوهش  در  اخالق  ملي  سامانه»  در   مصوبه   متن  توضيحات  قسـمت  در  كـه  اسـت  الزم  مـوارد  ايـن  در.  كنـد 

  نامه پايان /  پژوهشي  طرح   اجراي  و   شده  صادر   مشـروط  صـورت   بـه  اخالق  شناسه  كه  شود   ذكر  «پزشكي  زيست

 .است  خارجي كشور  توسط  اخالق شناسه صدور به  مشروط

  كشور   داخل  در   آن   اجراي  محل   و   خارجي  كشور   در   نامه پايان /پژوهشي  طرح   تصويب  محل   كه   درصورتي 1 -7 -3 -

  اخـالق  هايكميته   /كارگروهاز  يكي  توسط  آن  تائيد  از  پس فقط  نامه پايان/پژوهشي طرح اجراي  آنگاه  باشـد، ايران

  پـژوهش  در اخـالق كميتـه  تائيديـه» كـه  شـودمي  توصيه شرايط  اين در. است مجاز ايـران، كشـور پـژوهش در

 .گردد  ارائه ايران  كشور  پژوهش  در  اخالق كميته/كارگروه  بـه مسـتند   عنـوان  بـه «خـارجي كشـور
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  را مـذكور  سـازمان  مقـررات  بايـد   دارو،  و  غذا  سازمان  نظارت  تحت   صنايعِ   با  مرتبط   المللي بين  طرحهاي1 -7 -4 -

 .نمايند  رعايـت نيـز

- 5- 7- 1   مالكيـت بـه »  مربوط  موارد  المللي،بين هايپژوهش  انجام براي  مشترك  هايتوافقنامه  در است الزم 

مقاالت انتشار مالحظات» و « پژوهش از حاصل غيرماديِ و  مادي   منافع انواع » ، « محصوالت  و نتـايج معنـويِ  

  نحو به همكار مراكز و  پژوهشگران منافع   و ملي   منافع و  شود مشخص  روشن  و  شفاف  صورت به   «پژوهش از منتج

ند. بگير قرار  مدنظر  مقتضي   


