
 

 (3و  2تکمیل فرم درخواست کد اخالق )فرم اظهار نامه شماره  .1

يا موسسه مربوطه جهت بررسي پروپوزال توسط کمیته  دانشکدهپژوهشي  ت محترمنامه درخواست معاون .2

 به معاونت محترم پژوهشي دانشگاه کشوري اخالق

 )کلیه مدارک بايد داراي تايید و امضاي مجري طرح باشد.( روپوزال کامل طرح پژوهشيپ .3

 خالصه پروپوزال به زبان فارسي )بیان کامل مالحظات اخالقي( .4

5. CV خالصه محقق اصلي 

6. CV خالصه استادان راهنما 

 ) به زبان فارسي( فرم رضايت آگاهانه  .7

 برنامه مصاحبه و برگه حاوي اطالعاتي که در اختیار شرکت کننده گان در تحقیق قرار مي گیرد  .8

 قرار داد مالي با موسسه حمايت کننده طرح   .9

 پرسشنامه و فرم جمع آوري اطالعات  .10

 مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه .11

 نظر کمیته منطقه اي اخالق در پژوهش )دانشگاهها( .12

 .جهت تبلیغات و جلب همکاري بیماران يا مردم استفاده خواهد شدکپي مدارکي که  .13

 مدارک مربوط به ثبت دارو يا تجهیزات پزشکي مورد استفاده در تحقیق توسط مراجع رسمي    .14

 نامه و يا قرار داد همکاري  تفاهم .15

 و دانشجو کدملي مجري طرح .16

 شماره تماس مجري طرح و دانشجو .17

 دانشجوايمیل مجري طرح و  .18

 فرآیند دریافت کد اخالق 

 



 

      به آدرس ايمیل  فشرده )زيپ شده(کلیه مدارک فوق بايد توسط مجري طرح يا دانشجو به صورت فايل  .19

Ethics.khu@gmail.com   سال گرددار . 

معاونت محترم پژوهشي ، پرونده بررسي و در صورت نواقص طي نامه رسمي به دريافت مدارک پس از .20

 پرونده عودت داده خواهد شد تا رفع نقص و تکمیل گردد. ،دانشکده مربوطه

پرونده تکمیل شده در جلسه شوراي اعضاي محترم کمیته اخالق بررسي و درصورت موافقت کد اخالق  .21

 پرونده فوق صادر مي گردد. 

یته اخالق، نتیجه طي نامه اي به در صورت عدم موافقت و يا اعالم نواقص از سوي اعضاي محترم کم .22

اعالم خواهد شد )پس از رفع نقص صدور کد اخالق انجام متقاضي معاونت محترم پژوهشي دانشکده 

 خواهد پذيرفت(.

 

 تذکر:
 نامه پايان و تحقیقاتي هاي طرح به و است پذير امکان کار شروع از قبل و علمي تايید از پس اخالق کد اخذ ✓

 .گیرد نمي تعلق اخالق کد يافته خاتمه يا و اجرا حال در هاي

 باشد. مي موجود ها هدانشکد يا و دانشگاه سايت در اخالق کد درخواست فرم فايل ✓

 معذوريم. از دريافت مدارک به صورت فیزيکي ✓

 

  

 

mailto:Ethics.khu@gmail.com

