كميته اخالق در پژوهشهاي دانشگاه شهركرد
دستورالعمل كميته اخالق در پژوهش دانشگاه شهركرد

هغبثك ثٌذ  1هبدُ  2آيييًبهِ وويتِ وـَسي اخالق دس پظٍّؾّبي فلَم صيؼتي وِ ؿبهل توبهي
پظٍّؾ ّبي اپيذهيَلَطيه ،ثبليٌي ٍ فلَم پبيِ ٍ تحميمبت ًؾبم آهَصؽ فبلي ثب ػَطُ (آصهَدًي) ّبي
اًؼبًي ٍ حيَاًي هي ؿَد ،هي ثبيؼت اص ًؾش وذّبي سفبيت حمَق ػَطُ اًؼبًي ٍ حيَاًي دس وويتِّبي
اخالق دس پظٍّؾ هَسد ثشسػي لشاس گيشد ٍ دس كَست تبييذ آى تَػظ وويتِ ،اخبصُ اًدبم ٍ اداهِ
تحميمبت دادُ هيؿَد.
ممدمٍ ي ضريرت تشكيل كميتٍ
ثب تَخِ ثِ پيـشفتّبي سٍصافضٍى فلَم ٍ استمبء ووي ٍ ويفي پظٍّؾّبي داًـگبُ ؿْشوشد ٍ تأويذ ثش
سفبيت هَاصيي ؿشفي ،حمَلي ٍ اخاللي دس پظٍّؾّب ،اخشاي عشحّبي تحميمبتي هختلف اص خولِ
پظٍّؾ سٍي اًؼبى ،حيَاًبت ٍ خوـ آٍسي ٍ ًگْذاسي اعالفبت ،ثبفث فضًٍي ٍ ًگشاًي اص ػَء اػتفبدُ ٍ
صيبى سػبًيذى ٍ فذم سفبيت هَاصيي اخاللي دس عشاحي ٍ اخشاي عشحّب ٍ ثْشُگيشي ًبهـشٍؿ اص ايي
اعالفبت گـتِ اػت .لزا ثِ هٌؾَس پيـگيشي اص ػَء اػتفبدُّبي احتوبلي ٍ هَاصيٌي دس ايي صهيٌِ ٍضـ ٍ
ثِ وـَسّب تَكيِ گشديذ وِ ايي وذّبي اخاللي سا دس پظٍّؾّبي ثب ػَطُ اًؼبًي ٍ حيَاًي ثِوبس گيشًذ.
اَداف ي يظايف
 -1سفبيت هَاصيي ؿشفي ،حمَلي ٍ اخاللي دس توبهي پظٍّؾّبي صيؼتي ؿبهل اپيذهيَلَطيه،
ثبليٌي ٍ فلَم پبيِ ٍ تحميمبت ثْذاؿتي -دسهبًي ٍ سٍاًـٌبختي.
 -2هشالجت اص اًؼبىّب ٍ حيَاًبت دس ثشاثش خغشات احتوبلي ًبؿي اص تحميك.
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حفؼ حمَق آصهَدًي ،پظٍّـگش ٍ ػبصهبى هدشي پظٍّؾ ٍ حفؼ اسصؽّبي اػالهي دس
اًتخبة هَضَؿ ٍ سًٍذ اًدبم تحميك.

 -4پيـگيشي اص اخشاي عشح ّبي تحميمبتي هغبيش ثب هَاصيي اخالق اػالهي ٍ اخالق هلي وِ هوىي
اػت تَػظ هحمميي (افن اص داخلي يب خبسخي) دس داخل وـَس ثِ اخشا دسآيذ.
 -5تشٍيح فشٌّگ اػتفبدُ اص هـبٍسيي اخاللي ٍ حمَلي دس ثشًبهِّبي تحميمبتي.
 -6ػيبػتگزاسي دس اهش اخالق دس پظٍّؾ.
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مادٌ  )1ساختار كميتٍ
الف -سئيغ داًـگبُ
ة -هقبٍى پظٍّـي داًـگبُ ؿْشوشد
ج -دثيش وويتِ
د -يه ًفش سٍحبًي (هؼلظ ثش اهَس فمْي ٍ اخاللي ٍ آؿٌب ثب اهَس پضؿىي)
ُ -دٍ ًفش اص هحمميي ثشخؼتِ حذالل داساي هذسن اػتبديبس دس سؿتِّبي هختلف
ٍ -يه ًفش اپيذهيَلَطيؼت ٍ يب هتخلق آهبس حيبتي
ص -يه ًفش حمَلذاى هغلـ
س -يه ًفش هتخلق دس اخالق پظٍّؾ
ح -يه ًفش غيش حشفِ اي ) (Layآگبُ ثِ اسصؽّبي اخاللي ٍ فشٌّگي خبهقِ
خ -يه ًفش وبسؿٌبع آؿٌب ثِ اخالق پظٍّؾ حذالل داساي هذسن وبسؿٌبػي اسؿذ تب دوتشا
تجلشُ :1-1دس غيبة سئيغ داًـگبُ هقبٍى پظٍّؾ ٍ فيآٍسي داًـگبُ سيبػت وويتِ سا ثشفْذُ داسًذ.
تجلشُ: 2-1دثيشخبًِ وويتِ دس هقبًٍت پظٍّـي داًـگبُ هؼتمش اػت ٍ صيش ًؾش دثيش وويتِ اداسُ هيؿَد.
تجلشُ : 3-1وليِ افشاد حميمي هَضَؿ ثٌذّبي د تب خ ثٌب ثِ پيـٌْبد هقبٍى پظٍّؾ ٍ فيآٍسي ٍ ثب حىن
سئيغ داًـگبُ ثِ هذت ػِ ػبل اًتخبة هيؿًَذ ٍ اًتخبة هدذد آًبى ثالهبًـ اػت.
تجلشُ  :4-1وويتِ هي تَاًذ دس كَست لضٍم اص افشاد هتخلق ٍ كبحت ًؾش دس هَضَفبت هغشٍحِ ،ثِ
هٌؾَس اػتفبدُ اص هْبست ٍيظُ آًْب دس ثشسػي ثشخي اص عشح ّبي تحميمبتي ،ثذٍى حك ساي اػتفبدُ وٌذ.
مادٌ  )2شرح يظايف ي محديدٌ اختيارات كميتٍ اخالق در پژيَش داوشگاٌ شُركرد
 -1-2ثشسػي وليِ عشحّبي تحميمبتي سػبلِّبي دوتشي ٍ پبيبىًبهِّبي تحليلي داساي ػَطُّبي اًؼبًي
ٍ حيَاًي هشثَعِ اص حيث هالحؾبت ؿشفي ،حمَلي ٍ اخاللي اص لجيل :سضبيت آگبّبًِ آصهَدًي ،سفبيت
حمَق ٍ آصادي آصهَدًي ،حفؼ آصهَدًي اص خغشات احتوبلي تحميك ،سفبيت ساصداسي ،هشافبت حمَق
ّوىبساى ،اػتفبدُ كحيح اص اعالفبت ،حفؼ اسصؿْبي اػالهي دس اًتخبة هَضَؿ ٍ سًٍذ اًدبم تحميك ٍ
...
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تبصرٌ  :1-2وليِ پبيبىًبهِّبي دٍسُ وبسؿٌبػي اسؿذ ،سػبلِّبي دوتشي تخللي ٍ فَق تخللي ٍ
 Ph.D.سؿتِّبي هختلف وِ داساي ػَطُّبي اًؼبًي ٍ حيَاًي ّؼتٌذ ،هيثبيؼت هلَثِ وويتِ اخالق دس
پظٍّؾ سا اخز ًوبيٌذ.
تبصرٌ  : 2-2پبيبىًبهِّبي داًـدَيي وبسؿٌبػي داساي ػَطُّبي اًؼبًي ٍ حيَاًي ثب ًؾش ؿَساي
پظٍّـي داًـىذُ هشثَعِ دس كَست ًيبص ،ثِ وويتِ اخالق دس پظٍّؾ اسخبؿ ٍ هَسد ثشسػي لشاس
هيگيشًذ.
 -2-2وليِ عشحّب ،سػبلِّبي دوتشي ٍ پبيبىًبهِّبيي وِ ثِكَست طرح ملي پزيشفتِ هيؿَد ٍ ّوچٌيي
عشحّبيي وِ داساي ّوىبس (چِ اص ًؾش تبهيي هٌبثـ هبلي ٍ يب ًيشٍي اًؼبًي) ثب اؿخبف ٍ يب هشاوض حميمي
يب حمَلي خبسخي ّؼتٌذ فالٍُ ثش اخز هَافمت وويتِ اخالق دس پظٍّؾ داًـگبُ ،هيثبيؼت تبييذيِ وويتِ
وـَسي اخالق دس پظٍّؾ سا ًيض وؼت ًوبيٌذ.
 -3-2وليِ عشحّبيي وِ ثِكَست چٌذ هشوضي هَسد پزيشؽ لشاس هيگيشًذ الصم اػت فالٍُ ثش وؼت اخز
هَافمت وويتِ اخالق داًـگبُ يب هشوض تحميمبتي اص وويتِ يب وويتِّبي اخالق ػبيش ًْبدّبي پظٍّـي
ّوىبس ًيض هَافمت ًبهِ اخز ًوبيذ.
 -4-2وويتِ اخالق هيثبيؼت ًتيدِ ساي خَد سا ثِعَس ؿفبف ٍ ثب روش دليل ثِ اعالؿ هدشي ٍ يب ػبصهبى
هدشي ثشػبًذ ٍ دس كَست افتشام هدشي ٍ ،توبيل ًبهجشدُ ،پشًٍذُ سا خْت ثبصًگشي ثِ وويتِ وـَسي
اخالق اسػبل ًوبيذ.
 -5-2دس كَستي وِ ّش يه اص افضبي وويتِ داًـگبُ ثِفٌَاى هدشي يب ّوىبس دس عشحّبي پظٍّـي
هغشح ثبؿٌذ دس خلؼِ هشثَط ثِ اسصيبثي عشح هزوَس دس وويتِ حك ساي ًذاسًذ ،دس ايي كَست ساي
اوثشيت هغلك ػبيش افضب هالن افتجبس اػت.
 -6-2خلؼبت وويتِ اخالق دس پظٍّؾ هي ثبيؼت ثب لحبػ ؿشايظ اخاللي الصم (اص ًؾش تخلق ٍ
خٌؼيت) حذالل يه ثبس دس هبُ تـىيل ؿَد ٍ ثب حضَس دٍ ػَم افضب سػويت هييبثذ.
 -7-2وويتِ اخالق هَؽف اػت گضاسؽ فقبليتّبي خَد سا ّش  3هبُ ثِ دثيشخبًِ وويتِ وـَسي اخالق
دس پظٍّؾ اسػبل ًوبيذ.
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 -8-2وويتِ ثبيؼتي ًؼجت ثِ تْيِ ؿيًَُبهِ اخشايي وِ دس آى خبيگبُ حمَلي وويتِ ،افوبل ٍ ٍؽبيف آى،
ؿشايظ افضب ٍ ؿيَُ اًتخبة آًْب ،ػبختبس اداسي ٍ دثيشخبًِ ،اػٌبد ٍ ثبيگبًي ،گشدؽ وبس ،فشهْبي الصم
ثشاي اسصيبثي اخاللي (اص لجيل فشم تمبضبًبهِ ،فشم سضبيت ،فشم اسصيبثي ضشس ٍ صيبى ٍ )... ٍ ،ؿشايظ
تـىيل خلؼبت دس آى هـخق ثَدُ ٍ ّوچٌيي ايي اعالفبت دس دػتشع ّوگبى ثِ خلَف هحمميي
داًـگبُ يب هشاوض تحميمبتي ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ لشاس گيشد ،الذام ًوبيذ.
 -9-2هـخق ثَدى دليك هحل اًدبم دليك ،يىي اص اكَل پبيِ دس تٌؾين عشحّبي پظٍّـي اػت .الصم
اػت پغ اص تلَيت ّش عشح دس وويتِّبي اخالق داًـگبّي ،يه ًؼخِ اص هلَثِ ثِ هحل اخشاي تحميك
( ثيوبسػتبى /وليٌيه /دسهبًگبُ /داًـىذُ /هشوض تحميمبت) اسػبل ٍ آى هشوض دس خشيبى اًدبم تحميك هَسد
ًؾش لشاس ثگيشد ٍ چٌبًچِ هبيل ثبؿٌذ ثش حؼي اخشاي تحميك ًؾبست ًوَدُ ٍ گضاسؽ آى سا ثِ وويتِ اخالق
اسػبل ًوبيٌذ.
 -10-2هؼئَليت تحميك دس ّش هىبًي وِ اًدبم ؿَد ثش فْذُ پظٍّـگش اكلي اػت ٍ اًدبم تحميك دس
هحلي هتفبٍت ثب هحل تلَيت عشح ،ثِ ّيچ فٌَاى تغييشي دس ايي اكل ايدبد ًويوٌذ .ثذيْي اػت وِ
پظٍّـگش اكلي هَؽف اػت تحميك سا دس هحلي اخشا ًوبيذ وِ اهىبى ًؾبست دليك ثشاي ٍي حبكل ثبؿذ.
دس هَسد پبيبىًبهِّبي داًـدَيي ايي هؼئَليت ثشفْذُ اػتبد /اػبتيذ ساٌّوب خَاّذ ثَد.
 -11-2وويتِ هؼئَليت اخشاي هلَثبت ،ثخـٌبهِّب ٍ ػبيش اهَس هحَلِ اص ػَي وويتِ وـَسي ٍ افالم آى
ثِ هحمميي ٍ ػبصهبًْبي هدشي سا ثِ فْذُ داسًذ.
مادٌ  )3طرح َا ي پايانوامٍَاي چىد مركسي
دسخلَف عشحّبيي وِ دس ثيؾ اص يه داًـگبُ اخشا هيؿًَذ:
 -1-3تلَيت عشح دس  2وويتِ اص دٍ داًـگبُ دسگيش دس اخشاي عشح ضشٍسي اػت.
 -2-3ثشاي عشح ّبيي وِ دس چٌذ هشوض يب داًـىذُ تحت پَؿؾ يه وويتِ داًـگبّي اخشا هيؿًَذ،
تلَيت عشح دس يه وويتِ (وويتِ اخالق دس پظٍّؾ داًـگبُ) الصم ٍ وبفي اػت.
 -3-3دسهَسد عشحّب يب پبيبىًبهِ ّبيي وِ دس يه داًـگبُ تلَيت ٍ دس داًـگبُ ديگشي اخشا هيؿًَذ
الصم اػت وِ پغ اص تلَيت عشح يب پبيبىًبهِ دس وويتِ اخالق داًـگبُ هجذا گَاّي تبييذ اخاللي آى ثِ
داًـگبُ هحل اخشاي عشح اسػبل گشدد .داًـگبُ هملذ (هحل اخشاي عشح) هيتَاًذ

4

كميته اخالق در پژوهشهاي دانشگاه شهركرد
دستورالعمل كميته اخالق در پژوهش دانشگاه شهركرد

تبييذيِ اخاللي داًـگبُ هجذا سا پزيشفتِ ٍ اخبصُ اًدبم تحميك سا كبدس وٌذ ٍ يب ايٌىِ هَضَؿ سا دس وويتِ
اخالق خَد هغشح ٍ هدذدا تلوينگيشي ًوبيذ .دس ّش كَست هَافمت داًـگبُّبي هحل اخشاي تحميك
ثشاي پظٍّؾ ضشٍسي اػت.
 -4-3دس هَاسدي وِ داًـگبُ /داًـگبُّبي هملذ (هحل اًدبم تحميك) عشح يب پبيبىًبهِ سا ثب اكالحبت ٍ
يب تغييشاتي ثپزيشًذ ،الصم اػت اكالحبت ثِ فول آهذُ ثِ تبييذ داًـگبُ هجذا (تلَيت وٌٌذُ عشح) ًيض
ثشػذ.
مادٌ  )4تًاومىدسازي محمميه ي اػضاي كميتٍَاي اخالق
 -1-4داًـگبُ ثبيذ دس خْت استمبي داًؾ ٍ هْبست هحمميي ٍ ػبصهبىّبي ثبًي تحميك ًؼجت ثِ
هَضَفبت اخالق دس پظٍّؾ ،توْيذات ٍ تؼْيالت الصم سا دسخلَف اخشاي ثشًبهِّبي آهَصؿي هشتجظ
فشاّن ًوبيذ.
 -2-4داًـگبُ ثبيذ دس خْت تمَيت ٍ تَاًوٌذػبصي افضبي وويتِ اخالق اص عشيك ثشگضاسي وبسگبُّبي
آهَصؿي ٍ ايدبد تؼْيالت الصم ثشاي هـبسوت دس ثشًبهِّبي آهَصؿي افضب دس هدبهـ فلوي داخلي ٍ
خبسخي هؼبفذت الصم سا هقوَل ًوبيذ.
مادٌ  ) 5مبىاي لضايت اخاللي در كميتٍ اخالق ،ػاليٌ بر شرع ممدس ي لًاويه رسمي كشًر 26 ،كد
مربًط بٍ حفاظت آزمًدوي اوساوي در پژيَشَاي ػلًم زيستي (پيًست) است.
مادٌ  )6وظارت بر حسه اجراي ايه آييهوامٍ بر ػُدٌ كميتٍ كشًري اخالق در پژيَش يالغ در
مؼايوت تحميمات ي فهآيري است.
مادٌ  ) 7بًدجٍ كميتٍ اخالقَ :سيىٍ بررسي ،كارشىاسي ،تشكيل جلسات  ،حك جلسٍ اػضاء ي
َسيىٍ اي دبيرخاوٍ از محل اػتبار مؼايوت پژيَشي يا ساير اػتبارات داوشگاٌ تاميه ميشًد.
ايه آييهوامٍ در  7مادٌ ي  5تبصرٌ در تاريخ  77/03/21در كميتٍ اخالق در پژيَش داوشگاٌ شُركرد
تصًيب ي پس از ايه تاريخ الزم االجرا مي باشد.
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