
  اي و سازمانی منطقه هاي اخالق در پژوهش ي اخالق توسط کمیته مصوبهکد دستورالعمل اختصاص 
  

 هـا  آن ثبـت  ي نحـوه  و پـژوهش  در اخـالق  ي کمیتـه  مصـوبات  استانداردسـازي  منظـور  به العملدستور این .1

 سـازمانی،  یـا  اي نطقهم اخالق ي درکمیته طرح هر تصویب از پس. است شده تدوین مقاالت و ها ش درگزار
نمونـه مصـوبه   (مجري طرح ارسال شود  رايو ب صادربا کد اختصاصی آن  همراه اخالق ي کمیته مصوبهباید 

 ).باشد می به پیوست

 

 . اخالق پس از ابالغ این دستورالعمل الزامی است ي کمیته ي مصوبهاختصاص کد  .2

 

ناشی از طرح بر اساس کد کمیتـه اخـالق بـه مصـوبه مربوطـه       هاي گزارش مجري طرح موظف است درتمام .3
 . استناد نماید

  :باشد زیر موارد شامل بایداي  منطقه پژوهش در اخالق ي کمیته مصوبه کد .4
 ها بر اساس مخفف تعیین شده در آدرس سایت دانشگاه به زبان انگلیسی مخفف اسم دانشگاه - 1

 به زبان انگلیسی ي اخالق در پژوهش کمیته عبارت مخفف - 2

 )شمسی هجري( طرح سال تصویب - 3

هـاي مصـوب در کمیتـه     گردد به طرح می پیشنهاد(در هر سال کمیتهمصوبه شماره ردیف طرح  - 4
عنـوان مثـال در صـورتیکه در کـل      به. ي ردیف هماهنگ داده شود از ابتدا تا انتهاي سال شماره

هنگام ثبت کد مصـوبه، بـدون   ، در گیرد طرح در کمیته مورد بررسی و داوري قرار می 50سال 
  )داده شود 50تا  1ي ردیف از  ي اخالق، به طرح شماره ي کمیته ي جلسه توجه به شماره

   ).  باشد می به پیوستاي  در پژوهش منطقهکد مصوبه کمیته اخالق  ي نمونه(
  

 بـالغ اپـس از  (هـاي اخـالق سـازمانی تحـت پوشـش خـود        بـه کمیتـه  نـد  اي موظف اخـالق منطقـه   هـاي  کمیته .5
هاي سازمانی قابل تشـخیص   ي صادرشده از کمیته د تا کد مصوبهناي اختصاص ده ، شماره)جدید ي نامه آیین

تحـت پوشـش    ،ي سازمانی کمیته 10به عنوان مثال اگر . و استناد و هماهنگ با سیستم کددهی سراسري باشد
هـا اختصـاص    به آن 10تا  1هاي از  ، شمارهباشند اي دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ي اخالق منطقه کمیته



ي خـود را   ي مربوط به کمیته شماره ،نام دانشگاه مخفف ي سازمانی موظف است بعد از شود و کمیته می داده
  ). باشد می به پیوست ازمانیدر پژوهش س کد مصوبه کمیته اخالق ي نمونه( .)ثبت نماید

 هـاي  کمیتـه  اي منطقـه  ي لـوم پزشـکی، عـالوه بـر کمیتـه     ع هـاي  ، در دانشـگاه جدیـد  ي نامه در آئین :توضیح
  . ها تشکیل خواهد شد یا دانشکده ها ها، پژوهشکده سازمانی در بیمارستان

سازمانی تحت پوشش خـود را بـه همـراه     هاي کمیته اسامی لیست ،اي هاي اخالق منطقه ضروري است کمیته .6
هـاي علـوم پزشـکی     کشـوري اخـالق در پـژوهش    ي کمیتـه ي  دبیرخانـه بـه  ، شـده  هاي اختصـاص داده  شماره

  .نمایند  معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، ارائه
 
 

  اي و سازمانی هاي اخالق در پژوهش منطقه ي اخالق توسط کمیته راهنماي صدور کد مصوبه

 اي منطقه درپژوهش اخالق ي کمیته مصوبه کد:  

اي اخـالق در پـژوهش دانشـگاه علـوم پزشـکی زنجـان  در سـال         ي منطقـه  ي پنجم کمیتـه  که در جلسه طرحی: مثال
  :ي جلسه است، بدون توجه به شماره در آن سالطرح مصوب  امین40است و  به تصویب رسیده 1391

  

 سـازي  ي اخـالق در پـژوهش بـه زبـان انگلیسـی، یکسـان       علت انتخاب مخفف نام دانشگاه و کمیته: ضیحتو
هـا در مجـالت داخلـی و خـارجی      شده به پژوهشـگران جهـت ثبـت در مقـاالت منـتج از طـرح       کدهاي ارائه

 .باشد می
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