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معاونت تحقیقات و فناوری

بسمه تعالي

يادآور

روساي محترم کليه دانشگاهها /دانشکده هاي علوم پزشکي کشور
معاون محترم علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي
رياست محترم سازمان پزشکي قانوني کشور
رياست محترم دانشگاه پيام نور
رياست محترم جهاد دانشگاهي

سالم عليکم
احتراما همانگونه که مستحضريد ،درپي اعتبارسنجي کميتهههها االهالد در
پژوهش کشور و صدور اعتبارنامه و کد االتصاصي برا تمامي کميتهها تاييهد
شده توسط کميته ملي االالد در پژوهش ،بررسي و کددهي بهه کليهه طهر هها
تحقيقاتي در کميتهها االالد در پژوهش ،با توجه به دستورالعمل جديد ضرور
ميباشد.
لذا با توجه به الزامي بودن االتصاص کد مصوبه کميتهه االهالد بهه تمهامي
طر ها پژوهشي مورد بررسي در كميته و ضرورت استناد به اين كهد االتصاصهي
در گزارشها ،مستندات و مقاالت منتج از هر طر تحقيقاتي ،از ابتهدا سها
 1394فقط کارآزماييها باليني دارا کد مصوبه کميته االالد تاييد شهده از
طرف کميته ملي االالد در پژوهشها زيست پزشکي ،قابل ثبهت در سهامانه ثبهت
کارآزمايي باليني ايران ) (IRCTبوده و طبق دستور رئهي کميسهيون نشهريات
وزارت بهداشت به سردبيران کليه مجالت علمي و پژوهشي معتبر و دارا مجوز
کشور ،مقاالت پژوهشيا قابليت چاپ در مجالت را دارند که دارا کد االتصاصي
کميته االالد طبق چارچوب ابالغ شده باشند.
در سا  94با توجه به مشکالت پيشآمده درالصهوص برالهي پهژوهشهها ارزشهمند
انجام شده و يا در حا اجرا و مقاالت منتج از طر هها پژوهشهي فاقهد کهد
االتصاصي ،کميته ملي االهالد در پهژوهش بها اکثريهت آرا موافقهت کهرد کهه
معاونتها پژوهشي طي فراالواني به کليه پژوهشگران ،اعضها هيهات علمهي،
دانشجويان و ساير ذينفعان ،طر ها پژوهشي را فقط تا پايان اسفندماه سا
1394مورد بررسي مجدد قرار داده و کد االتصاصي ارائه نمايند .پيرو مصوبات
قبلی مجددا تاکيد می گردد که صدور تاییدیه اخالقی برای پژوهش هاایی هاه
قبل از گرفتن تاییدیه همیته اخالق انجام آنهاا شارو شاد اتا ا ا از از
اینکه پژوهش پایان یافته باشد و یا در حال انجاام باشاد مطلقاا ممنا
ات  .فقط برا طر هايي که قبال در کميتهها االالد در پژوهش مورد بررسي و
تصويب قرار گرفتهاند و در حا حاضر برا ثبت در سامانه ثبت کارآزمايي-
ها باليني نياز به دريافت کد االتصاصي با فرمت جديد دارند ،امکان ارائه
کد جديد با استناد به مصوبه قبلي وجود دارد .لذا در تایر م اردا بررتي
گذشتهنگر طرحهاي پژوهشي و اختصاص هد اخالق در پژوهش از جانا همیتاههااي
اخالق به هیچ ن ان پذیرفته شد نیس و مصداق تخلف پژوهشي محس ب ميگردد.
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