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بسمه تعالي 

رئیس دانشگاه های علوم پزشکی
جناب آقای دکتر عبداالمیر عالمه 

رئیس دانشکده  علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی
جناب آقای دکتر جواد جواهری

سرپرست محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین
جناب آقای دکتر غالم عباس محمدی

رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان
جناب آقای دکتر علی اکبر شکارچی

رئیس محترم  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال
جناب آقای دکتر نقی عابدینی

سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان 
شرقی (تبریز)

جناب آقای دکتر سید حمید رضا طیبی
ریاست محترم  جهاد دانشگاهی

روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور
جناب آقای دکتر پور فتح ا..

مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون
جناب آقای دکتر پور فتح الله

مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون ایران 
جناب آقای دکتر مصداقی نیا

معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

سالم عليکم 
   احتراما به استحضار ميرساند، در راستاي بهبود و ارتقاي نحوه مديريت بحران و کمک به دستگاههاي دولتي 
مسؤول در مديريت و خدمت رساني به زلزله زدگان، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه آمادگي خودرا جهت حمايت از 
طرحهاي پژوهشي مرتبط با موضوع، بر روي مردم مناطق زلزله زده به منظور انتقال تجربيات و مشاهدات 
پژوهشگران و استفاده از ايدههاي جديد در اين زمينه اعالم نمودهاست. بديهي است اجراي اين قبيل پژوهشها عالوه 
بر نياز به هماهنگي با دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، بايد در چارچوب استانداردهاي اخالق در پژوهش و مطابق با 
دستورالعملها و راهنماهاي کشوري بوده و پروپوزال طرح پس از تصويب در شوراي علمي- پژوهشي، در يکي از 
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کميتههاي اخالق در پژوهش معتبر که اعتبارنامه خود را از کميته ملي اخالق در پژوهشهاي زيست پزشکي دريافت 
کردهاند، تاييد و کد اختصاصي اخالق دريافت کردهباشد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد اطالعرساني و اقدام 

مقتضي در اين خصوص صورت گيرد. 




