به نام خدا
روند اخذ کد اخالق در پژوهش پایان نامه های دانشجوئی و طرح های تحقیقاتی

مراحل و مدارک الزم :
 -1پروپوزال باید دفاع شده وتصویب شده باشد .
 -2در انتهای روش کار وپیش از رفرانس ها باید بخش " مالحظات اخالقی " نو شته و تکمیل شده با شد .این بخش بر مبنای
نحوه مطالعه خود شما باید تنظیم شود و از الصاق فرم های دیگران خود داری گردد.

 -3ام ضاء انتهای پرپوزال شامل تائیدات وتائید نهایی و ام ضاء فرم تعهدنامه ا ستاد راهنما ودان شجو باید تکمیل شده
باشد.
 -4فرم ر ضایت آگاهانه به طور دقیق تهیه و ضمیمه شود  .این فرم نیز بر مبنای روش کار مطالعه هر شخص باید تنظیم
گردد .در مطالعات حیوانی و مطالعه بر روی بافت ها این بخش الزم نیست.
 -5اگر پرسشنامه درپایان نامه مورد استفاده قرار گرفته ضمیمه شود.

" -6چک لیست بررسی طرح پژوهشی" از سایت دانشکده دانلود و تکمیل شود ( فقط عنوان با دست نوشته شود ونام
مجری اصلی توسط دانشجو تکمیل شود) .روند بررسی ذیالً شرح داده شده است.
 -7ایمیل وتلفن صحیح ودقیق دانشجو واستادراهنما باید در ابتدای پروپوزال نوشته شود .
 -8فایل فرم درخوا ست کد اخالق از سایت دان شکده دانلود و پس از تکمیل همراه با ا سکن فایل ام ضا و ثبت دبیرخانه
شده پروپوزال تحویل کارشناس پژوهش دانشکده شود.

مالحظات :
 -1زمان تقریبی اخذ کد اخالق یک تا دوماه می باشد.
 -2مدارکی که کامل نیست به کمیته اخالق ارسال نمی گردد.
 -3دانشگاه مخیر است کد را اختصاص ویا برای تکمیل آن با تلفن و یا ایمیل به اطالع دانشجوخواهد رسید .
 -4کلیه مستندات باید تحویل دفتر پژوهشی واقع در دانشکده مربوطه گردد .پس از امضاء آن توسط معاون محترم
پژوهشی دانشکده الزمست دانشجو با دردست داشتن پروپوزال تکمیل شده طبق فرمت ذکر شده آن را در یکی
از روزهای شنبه و دوشنبه به دفتر معاون علوم پزشکی واقع در ساختمان اندیشه اطاق  314آورده و پس از انجام
ت صحیحات الزم آن را در دبیرخانه ثبت کند .پس از اینکه موفق به ثبت شد شماره ثبت را به دان شکده تحویل
نماید تا فایل الکترونیک به ایمیل  Ethicskhuisf@gmail.comار سال گردد و یک  CCبرای دفتر دان شکده و
یک  CCبرای دانشجججو ارسججال گردد .سججپس پروپوزال در روند اخذ کد قرار خواهد گرفت و کد نهایتاً به دبیرخانه
ارسال میگردد.
دکتر آرش قدّوسی
دبیرکمیته اخالق در پژوهش های زیست پزشکی
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