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 ندارد

  (...)كليه معاونين محترم پژوهشي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

رسـاند، بـا توجـه بـه     هاي اخالق در پژوهش به استحضـار مـي  

ي چنانچه هريک از اعضاي کميته"  ۱۴-۵ماده 

با مجري مسئول، حامي مالي يا ساير مجريان طرح، تعارض يا اشتراک منافع داشته باشد، بايد مراتب را اعـالم  

صورت آن عضو فاقد حق راي در تصويب يا رد آن طرحنامه خواهد بود و هنگام بررسي طرحنامـه، بایـد جلسـه را    

با مجري مسئول، حـامي مـالي يـا سـاير مجريـان طـرح،       

تعارض يا اشتراک منافع داشته باشد، بايد مراتب را اعالم کند، چنين عضـوي در تصـويب يـا رد آن طرحنامـه فاقـد حـق راي       

باشـد،  ي سـازماني مـي  مجري مسئول آن، يکي از اعضاي کميتـه 

ي سازماني ديگري ارسـال  ي سازماني مورد بررسي قرار بگيرد و اين طرحنامه بايد جهت بررسي به کميته

، ۲۵-۳مطـابق بـا مـاده    ي اخالق در پژوهش دانشگاهي وجود ندارد، لـذا  

بـه     .پذير خواهد بودي اخالق در پژوهش دانشگاهی امکان

عبارت روشن تر پژوهش هايي که مجری اصلی عضو کميته دانشگاهی باشد با رعايت شرايط مندرج در دسـتورالعمل در همـان   

  .طرح و تصويب هستند و الزم نيست به کميته ديگری ارجاع شوند

 

  

  معاونت تحقيقات و فناوري
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كليه معاونين محترم پژوهشي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

  يدانشگاه آزاد اسالم يعلوم پزشك

هاي اخالق در پژوهش به استحضـار مـي  کميتهها در نامهاحتراما درخصوص تعارض منافع در بررسي طرح

ماده " هاي اخالق در پژوهشبندي و شرح وظايف کميتهتشکيل، سطح

با مجري مسئول، حامي مالي يا ساير مجريان طرح، تعارض يا اشتراک منافع داشته باشد، بايد مراتب را اعـالم  

صورت آن عضو فاقد حق راي در تصويب يا رد آن طرحنامه خواهد بود و هنگام بررسي طرحنامـه، بایـد جلسـه را    

 ."ترک کرده و در جلسه حضور نداشته باشد

با مجري مسئول، حـامي مـالي يـا سـاير مجريـان طـرح،        سازمانيي اخالق چنانچه هريک از اعضاي کميته" 

تعارض يا اشتراک منافع داشته باشد، بايد مراتب را اعالم کند، چنين عضـوي در تصـويب يـا رد آن طرحنامـه فاقـد حـق راي       

مجري مسئول آن، يکي از اعضاي کميتـه  هايي کهنامههمين بند، طرح ۱البته طبق تبصره 

ي سازماني مورد بررسي قرار بگيرد و اين طرحنامه بايد جهت بررسي به کميتهنبايد در همان کميته

ي اخالق در پژوهش دانشگاهي وجود ندارد، لـذا  الزم به ذکر است که اين تبصره در مورد کميته

ي اخالق در پژوهش دانشگاهی امکانامکان بررسي طرح با شرايط ذکر شده در اين ماده در همان کميته

عبارت روشن تر پژوهش هايي که مجری اصلی عضو کميته دانشگاهی باشد با رعايت شرايط مندرج در دسـتورالعمل در همـان   

طرح و تصويب هستند و الزم نيست به کميته ديگری ارجاع شوند کميته دانشگاهی قابل

  جناب آقاي سرخسي دبيرخانه حوزه رياست دانشكده ع پ خ ب د تربت جام

  جناب آقاي فرخ پور دبيرخانه حوزه رياست دانشگاه تربيت مدرس 

   

معاونت تحقيقات و فناوري

 

كليه معاونين محترم پژوهشي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

علوم پزشكمحترم معاون  

  

احتراما درخصوص تعارض منافع در بررسي طرح

تشکيل، سطح"دستورالعمل 

با مجري مسئول، حامي مالي يا ساير مجريان طرح، تعارض يا اشتراک منافع داشته باشد، بايد مراتب را اعـالم   دانشگاهياخالق 

صورت آن عضو فاقد حق راي در تصويب يا رد آن طرحنامه خواهد بود و هنگام بررسي طرحنامـه، بایـد جلسـه را    کند، در اين

ترک کرده و در جلسه حضور نداشته باشد

"  ۲۵-۳طبق ماده 

تعارض يا اشتراک منافع داشته باشد، بايد مراتب را اعالم کند، چنين عضـوي در تصـويب يـا رد آن طرحنامـه فاقـد حـق راي       

البته طبق تبصره . خواهد بود

نبايد در همان کميته

الزم به ذکر است که اين تبصره در مورد کميته. شود

امکان بررسي طرح با شرايط ذکر شده در اين ماده در همان کميته

عبارت روشن تر پژوهش هايي که مجری اصلی عضو کميته دانشگاهی باشد با رعايت شرايط مندرج در دسـتورالعمل در همـان   

کميته دانشگاهی قابل

  

  

 

  :رونوشت 

جناب آقاي سرخسي دبيرخانه حوزه رياست دانشكده ع پ خ ب د تربت جام

جناب آقاي فرخ پور دبيرخانه حوزه رياست دانشگاه تربيت مدرس 


