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معاونین محترم رئیس دانشگاه

روسای محترم دانشکده ها

روسای محترم مراکز آموزشی درمانی

روسای محترم پژوهشکده ها

سرپرست محترم مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویان

با سالم و احترام

     به اطالع می رساند، طبق آیین نامه های ابالغی از وزارت متبوع، شروع هر طرح، پایان نامه یا فرایند 

پژوهشی، منوط به داشتن کد علمی و کد تایید اخالقی (کد اخالق) برای همه طرحها و عالوه بر آن کد 

ثبت در سامانه کارآزماییهای بالینی ایران برای کارآزماییهای بالینی است. لذا برای جلوگیری از بروز 

مشکالت قانونی، پژوهشگران محترم نباید قبل از اخذ کدهای فوق، اقدام به آغاز فرایند اجرایی 

پژوهش نمایند و این نکته را برای همه همکاران و دانشجویان مشارکت کننده در پژوهش نیز تبیین 

فرمایند.

     یادآور می شود، کلیه فرایند های ذکر شده در پروپوزال، به طور مثال انجام پایلوت، ساخت وسیله 

ای که قرار است در تحقیق استفاده شود، ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه ای که قرار است به عنوان 

ابزار تحقیق بکار گرفته شود،  توزیع پرسشنامه یا محتوای آموزشی بین آزمودنی ها و یا شروع مداخله 

بر آزمودنی ها، مثال هایی در این باب و مشمول این امر می باشند.

     بدیهی است، در صورت احراز شروع تمام یا قسمتی از پژوهش، قبل از اخذ کدهای فوق، اعطای کد 

تایید اخالقی به طرح منتفی خواهد شد  و کلیت امر نیز مصداق تخلف پژوهشی خواهد بود.

     مستدعی است موارد فوق به نحو مقتضی به اطالع کلیه اساتید محترم، دانشجویان و پژوهشگران 

مراکزتحقیقاتی و کارکنان مرتبط با امور تحقیقاتی در مراکز زیر مجموعه رسانده شود.


