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بسمه تعالي 

جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 

سالم عليكم
   احتراما پيرو نامهي شمارهي ۲۷۲۷/د/۷۰۰ مورخ ۹۳/۶/۱۷ مبني بر تشكيل كميتههاي اخالق در پژوهش و يا  
تطبيق ساختار آنها با " دستورالعمل تشكيل، سطحبندي و شرح وظايف كميتههاي اخالق درپژوهش در سه سطح 
(ملي، دانشگاهي و سازماني) " به استحضار ميرساند، پس از بررسي مستندات، فعاليت كميتهي اخالق در پژوهش
هاي زيست پزشكي آن دانشگاه با کد  اختصاصي  ZUMS.REC  در حيطهي صالحيت كميتهي اخالق در پژوهش 
دانشگاهي در چارچوب اصول دستورالعمل مذكور، با ترکيب اعضاي ليست ضميمه و با رعايت موارد ذيل مورد تاييد 
كميتهي ملي اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكي ميباشد.
با توجه به اهميت تخصيص شناسه (كد) استاندارد و منحصر به فرد به هر طرح پژوهشي يا پاياننامه كه  -۱
توسط آن كميته مورد بررسي و تصويب قرار ميگيرد و در جهت ايجاد بستر بالقوه براي پيگيريهاي بعدي، 
ضروري است تمامي طرحها يا پاياننامههاي مذكور، شناسه اختصاصي را دريافت نمايند. اين شناسه توسط 
كميتهي ملي اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي و با توجه به آدرس اينترنتي آن دانشگاه اختصاص يافته 
است كه در آن سال تصويب نهايي طرح (هجري شمسي) و شماره طرح بر اساس رديف مسلسل از شماره 
۱ الي آخر به هر مصوبه تخصيص مييابد. اطالعات كاملتر راهنماي نحوهي كددهي به مصوبات كميتهها به 

پيوست ميباشد. 
ذكر شناسه اختصاصي كميتهي اخالق در قرارداد كليهي طرحهاي پژوهشي الزامي است. -۲

  IRCT از ابتداي سال ۱۳۹۴ ثبت كليهي كارآزماييهاي باليني در سامانهي ثبت كارآزماييهاي باليني ايران -۳
منوط به ذكر شناسه اختصاصي مصوبهي كميتهي اخالق در چارچوب مذكور در اين ابالغيه خواهد بود.

به منظور بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي بر اساس استانداردهاي اخالق در پژوهش موجود در راهنما و  -۴
دستورالعملهاي عمومي و اختصاصي موجود در سايت كميتهي ملي اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي، 
الزم است اعضاي محترم كميتهها تسلط كافي بر محتواي راهنماها و دستورالعملهاي مذكور داشته باشند 
و در موارد ابهام از كميتههاي سطح باالتر (حسب مورد كميتهي دانشگاهي يا كميتهي ملي)، استعالم 

نمايند.
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با توجه به لزوم آموزش پژوهشگران در خصوص استانداردهاي اخالق در پژوهش، الزم است تصويب طرح  -۵
مجريان اصلي طرحهاي پژوهشي كه بر روي آزمودني انساني و يا حيوانات آزمايشگاهي انجام ميشوند و 
پاياننامهي مقطع تحصيالت تكميلي كه پاياننامههاي آنها در حيطهي موارد فوق ميباشد، منوط به ارائه
ي گواهينامهي شركت در دورهي آنالين اخالق در پژوهش در سامانهي دانشكده مجازي دانشگاه علوم 
پزشكي تهران به آدرس اينترنتي WWW.CME.TUMS.ac.ir كه مورد تاييد اين كميته است و يا ساير 

كارگاههايي كه با مجوز كميتهي ملي اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي برگزار ميشود، باشند.
الزم به ذکر است که اصل اعتبارنامه در همايش سراسري کميتههاي اخالق در پژوهشهاي زيست پزشکي در 

ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۴ تقديم حضور خواهد گرديد.

 ZUMS.REC :تركيب اعضاي كميتهي اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي دانشگاه علوم پزشکي زنجان با کد اختصاصي
مرتبه علمی سمت دانشگاهی/سازمانی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی سمت سطح کمیته

استاديار رئيس دانشگاه MDPhdژنتيک انساني آقاي دکتر عليرضا بيگلري رئيس

استاد معاون تحقيقات و فناوري آمار زيستي آقاي دکتر سقراط فقيه زاده دبير
کارشناس مدير دفتر حقوقي کارشناس حقوق آقاي غالمرضا احمدي حقوقدان

مربي نماينده ولي فقيه در دانشگاه حوزوي حجت االسالم محرمعلي شير محمدي روحاني
دانشيار عضو هيئت علمي اپيدميولوژي خانم دکتر سعيده مظلوم زاده متخصص آمار/ اپيدميولوژي
استاديار عضو هيئت علمي متخصص پاتولوژي آقاي دکتر عبداالمير فيضي متخصص اخالق پزشکي

- بازنسشته کارشناس کشاورزي آقای پرويز ترابي نماينده جامعه
استاد عضو هيئت علمي متخصص اطفال آقاي دکتر سيد علي نقي کاظمي پژوهشگر ۱

دانشيار عضو هيئت علمي فوق تخصص کليه اطفال خانم دکتر بهناز فلک افالکي پژوهشگر ۲

کمیته دانشگاهی

رونوشت :
جناب آقای دکتر حسینی رییس محترم گروه مطالعات بالینی 
سرکار خانم حبیبی مسئول دفتر (دبیر کمیته کشوری اخالق) 

جناب آقای دکتر شمسی دبیر محترم کمیته کشوری اخالق 
سرکار خانم دکتر نیک روان فرد کارشناس 

جناب آقای دکتر سلیمانی دودران معاون دفتر توسعه فنآوری سالمت  
سرکار خانم عبدی جم دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د زنجان 


