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جناب آقاي دكتر شموسي
معاونت محترم دانشجويي و فرهنگي

جناب آقاي دكتر شگرف نخعي
معاونت محترم توسعه مديريت ومنابع

جناب آقاي دكتر كامرانيان
معاونت محترم درمان

جناب آقاي دكتر مير موسوي
معاونت محترم بهداشتي

رياست محترم دانشكده پزشكي
رياست محترم دانشكده پرستاري و مامايي

رياست محترم دانشكده پيراپزشكي
رياست محترم دانشكده بهداشت

مدير محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
رئيس محترم مركز تحقيقاتي سالمت سالمندان

مدير محترم مركز رشد
مدير محترم مركز تحقيقات سلولي و مولكولي

رياست محترم بيمارستان شهيدان مبيني
رياست محترم بيمارستان واسعي
رياست محترم بيمارستان امداد

سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي

سالم عليكم

  احتراما" با عنايت به درخواست شوراي محترم پژوهشي دانشگاه در مورد تعيين تكليف درج نام مشاوران آماري در مقاالت در سيصدو سي
به شرح ذيل مصوبه كميته محترم اخالق در پژوهشهاي علوم پزشكي سبزوار در مورخ وسومين جلسه شوراي پژوهشي مورخ 92/10/4, 
92/11/14 جهت استحضار و بهره برداري به حضور ايفاد مي گردد. شايسته است مصوبات ذيل به نحو مقتضي به همكاران محترم هيات

علمي، غير هيات علمي و پژوهشگران آن واحد اطالع رساني گردد.

حق رعايت  به  موظف  طرح  مجري  اپيدميولوژيست،  يا  آمار  مشاور  با  طرح  مجري  بين  دوطرفه  توافق  يك  اساس  بر  كه  شد  مصوب   -
فعال به طور  مقاله  تهيه  و  آماري  تحليل  و  تجزيه  نمونه،  تعيين حجم  مرحله  در هر سه  اپيدميولوژيستي كه  يا  آمار  نويسندگي مشاورين 

مشاركت دارند، مي باشد. در صورتي كه حق نويسندگي اعمال نگردد امكان اعتراض براي مشاور آمار يا اپيدميولوژيست وجود دارد.

- ضمنا "مصوب شد كه مجوز شروع هر طرح پژوهشي منوط به دريافت كد اخالق باشد و طرحهايي كه قبل از شروع، كد اخالق دريافت
نكرده باشند كميته اخالق ميتواند طرح را در هر مرحله اي كه باشد متوقف نمايد و خسارت وارده به عهده مجري طرح خواهد بود.

(در خصوص طرحهاي ارجاع شده از شوراي پژوهشي واحد مربوطه به كميته اخالق تكميل فرم بررسي طرح توسط مجري مسوول و ارسال
آن به كميته الزامي است.)
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1392/12/04 دكتر محمد محمد زاده
معاون تحقيقات و فناوري


