
 

 کمیته ی اخالق در پژوهش های زیست پسشکی

 

 آن بٍ امتعالب وٍ يظایفی ي اجشای مىظًس پیگیشی بٍ وٍ است ومیتٍ ی اخالق دس پظيَص َای صیست پضضىی مشجعی تعریف:

 .ضًد می تطىیل می گشدد، محًل

 پظيَطی معاين ومیتٍ(،داوطگاٌ) بعىًان سئیس  سئیس  :شامل هاي زیست پسشکی پژوهش در اخالق کمیته اعضاء ترکیب

 وفش یه حیاتی، آماس متخصص یا ي اپیذمیًلًطیست وفش یه یه وفش حمًلذان، یه وفش سيحاوی، داوطگاٌ )بعىًان دبیش ومیتٍ(،

 پظيَطگش می باضىذ.یه وفش ومایىذٌ جامعٍ ي دي  پضضىی،متخصص اخالق 

سًی معاين تحمیمات ي فه آيسی يصاست بُذاضت، دسمان ي صیست پضضىی داوطگاٌ اص  َایپظيَص دس اخالق اعتباس وامٍ ومیتٍ

 .گشدیذٌ استصادس سال 3بٍ مذت ( IR.THUMS.REC)آمًصش پضضىی با صالحیت ومیتٍ داوطگاَی با وذ اختصاصی

 :پضضىی علًم َای پظيَص دس اخالق ای مىغمٍ ومیتٍ تطىیل ضًابظ

 .یابذمی  سسمیت اعضاء سًم دي ضًسح صیست پضضىی داوطگاٌ با َایپظيَص دس ومیتٍ اخالق جلسات

 معشفی ي مطخص لبأل وٍ ایطان جاوطیه یا ومیتٍ دبیش صیست پضضىی داوطگاٌ حضًس َایپظيَص اخالق دس ومیتٍ تطىیل بشای

 .الضامیست جلسٍ، سئیس عىًان بٍ است ضذٌ

 جلسٍ دس حاضش وىىذگان ضشوت امضا بٍ ای جلسٍ صًست عی صیست پضضىی داوطگاٌ بایذ َایپظيَص دس اخالق ومیتٍ مصًبات

 .گشدد اسسال داوطگاٌ پظيَطی معاين حًصٌ جُت آن اص وسخٍ یه ي سسیذٌ

 : زیست پسشکی دانشگاه هایپژوهش در اخالق کمیته وظایف

 ي حمًق سعایت آصمًدوی، سضایت : لبیل اص اخاللی ي حمًلی ضشعی، مالحظات حیث اص پضضىی علًم تحمیماتی َایعشح بشسسی

 اعالعات، اص صحیح استفادٌ َمىاسان، حمًق مشاعات ساصداسی، سعایت تحمیك، احتمالی خغشات اص آصمًدوی حفظ آصمًدوی، آصادی

  ي........ تحمیك اوجام سيوذ ي  مًضًع اوتخاب دس اسالمی َایاسصش حفظ

 ي مجشی اعالع بٍ دلیل روش با ي ضفاف عًس بٍ سا خًد سای وتیجٍ بایست صیست پضضىی داوطگاٌ می َایپظيَص دس اخالق ومیتٍ

 .ومایىذ اسسال اخالق وطًسی ومیتٍ بٍ باصوگشی جُت سا پشيوذٌ وامبشدٌ تمایل ي مجشی اعتشاض صًست دس ي بشساوذ باوی ساصمان یا

 َایعشح دس َمىاس یا مجشی عىًان صیست پضضىی داوطگاٌ بٍ َایپظيَص دس اخالق ومیتٍ اعضای اص یه َش وٍ صًستی دس

 سایش مغلك اوثشیت سای صًست ایه دس ي وذاضتٍ سای حك مزوًس عشح اسصیابی بٍ مشبًط جلسٍ دس باضىذ داضتٍ مطاسوت پظيَطی

 .است اعتباس مالن اعضاء

 دبیش بٍ سا د خً فعالیت َای اص گضاسضی دس صًست دسخًاست است صیست پضضىی داوطگاٌ مًظف َایپظيَص دس اخالق ومیتٍ

 .ومایذ اسائٍ پظيَص دس اخالق وطًسی ومیتٍ خاوٍ


