
 شیوه نامه بررسی طرح ها در کمیته اخالق

 مقدمه -
به منظور دستیابی به اهداف و ارزش هاي واالي اخالقی و حفظ شان و کرامت انسانی در انجام پژوهش هاي 

 ، شیوه نامه کمیته اخالق به شرح زیر تدوین می گردد:اجتماعی

 هدف -

ها و پایان هاي علوم پزشکی، کلیه طرح در پژوهشاي اخالق هاي منطقه  نامه کمیتهآئین  3با توجه به ماده 
باشند بایستی از حیث مالحظات و مقررات شرعی، حقوقی هاي انسانی و یا حیوانی می نامه هایی که داراي سوژه

و اخالقی از قبیل : رضایت آزمودنی، رعایت حقوق و آزادي آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق، 
و رعایت حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطالعات، حفظ ارزشهاي اسالمی در انتخاب موضوع،  رعایت رازداري

 و ... در کمیته اخالق مورد بررسی قرار گیرد.  روند انجام تحقیق

 اعضاي کمیته -
 رئیس دانشگاه (رئیس کمیته) •
 معاون پژوهشی دانشگاه (دبیر کمیته) •
 دو نفر از محققین برجسته دانشگاه •
 یا مشاور امور حقوقیمسئول  •
 یک نفر اپیدمیولوژیست و یا استاد آمار حیاتی •
 یک نفر از علماي مذهبی مسلط به مسائل فقهی و آشنا به موازین حقوقی و پزشکی •
 یک نفر متخصص اخالق پزشکی •
 یک نفر نماینده جامعه •
 یک نفر کارشناس کمیته •

 شرایط انتخاب و انتصاب اعضاء -

سال به پیشنهاد معاون  3به مدت   نامه کمیته کشوري اخالق و داشتن تجربه پژوهشیاعضاء مطابق با آیین  -1
 تحقیقات و به امضاء رئیس دانشگاه انتخاب می شوند.

 دستورالعمل کمیته اخالق و کدهاي اخالقی و فرمهاي مربوطه جهت اطالع به اعضاء ارسال می شود. -2

 کمیته ارسال نمایند.خود را به دبیرخانه  CV اعضاء موظف هستند -3
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 وظایف کمیته -
 تواند بسته به وجود موضوعاتجلسات کمیته اخالق به صورت ماهی یکبار تشکیل می شود. این جلسات می -1

 هفته یکبار تشکیل شود. 2
انسانی و کمیته موظف است کدهاي اخالقی حفاظت از آزمودنی انسانی و حیوانی در پژوهش هاي علوم  -2

 هاي پژوهشی اعمال کند.طرحپزشکی کشور را در 
بیمار از مجري موظف است در طرح هاي داراي سوژه انسانی فرم رضایت آگاهانه را به صورت تکمیل شده  -3

 دریافت نماید.
 بایستی مجوز از کمیته اخالق اخذ نمایند.تمام طرحها در صورت نیاز به تأیید کمیته، قبل از شروع طرح می -4
 هاي تحقیقاتی مغایر با موازین اخالقی جلوگیري به عمل آورد. کمیته موظف است از اجراي طرح -5
 کمیته موظف است بخشنامه هاي صادره از کمیته کشوري اخالق را به اطالع اعضاء و محققین برساند. -6

 مدارك مورد نیاز جهت بررسی طرح در کمیته -
  پروپوزال کامل طرح -1
 هایی با سوژه انسانی فرم رضایت نامه آگاهانه جهت طرح -2
 پژوهشی طرح همکاران و مجري منافع تعارض اعالم فرم -3
 فرم تعهد مجري در خصوص محرمانه بودن داده ها -4
 فرم مشخصات -5

 نحوه بررسی طرح ها در کمیته -
طرحها پس از ثبت در سامانه و تصویب در شوراي پژوهشی توسط کارشناس پژوهشی وصول و به دبیر  -1

 کمیته ارجاع داده می شود.
توسط دبیر کمیته مورد بررسی اولیه قرار گرفته و در صورت وجود نواقص به مجري طرحهاي وصول شده  -2

 ارجاع داده می شود.
 اعضاي کمیته ارسال می گردد. قبل از تشکیل جلسه جهت مطالعه براي طرحها -3
در صورت تایید یا رد به اطالع مجري رسانده و  طرحها در کمیته توسط اعضاء مورد بررسی قرار می گیرد -4

شود و در صورت وجود ابهام یا سوال، طی تماس با مجري به رفع ابهامات پرداخته می شود و در جلسات  می
 .گرددبعدي مجدد بازبینی می 

کمیته موظف است نتیجه راي خود را به صورت شفاف و با ذکر دلیل به اطالع مجري یا سازمان بانی برساند  -5
 ده را جهت بازنگري به کمیته کشوري اخالق ارسال نماید.و در صورت اعتراض مجري و تمایل نامبرده، پرون

 یرد.گبه طرحها پس از تصویب کد خاصی که توسط کمیته صادر می شود تعلق می  -6
در صورتیکه طرحها کارآزمایی بالینی باشد مجري موظف است جهت گرفتن کد کارآزمایی بالینی طرح خود  -7

 افت کد آن را به اطالع معاونت پژوهشی برساند.ثبت نموده و پس ار دری WWW.IRCT.IR را در سایت
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مصوبات به اطالع کارشناسان پژوهشی رسانده  ،پس از اتمام جلسه جهت تنظیم صورتجلسات و عقد قرارداد -8
 می شود.

  ود.ش مصوبات به صورت الکترونیکی در دبیرخانه و به صورت فیزیکی در معاونت تحقیقات بایگانی می -9
 تخلفات پژوهشی -

عدم رعایت کدهاي اخالقی در رابطه با کار با انسان و یا حیوانات آزمایشگاهی با گزارش نماینده  در صورت 
مستندات تخلف براي تعیین تکلیف به کمیته انضباطی تخلفات پژوهشی طرح متوقف و همراه با  ،کمیته اخالق

 دانشگاه ارسال می گردد. 
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