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 بسمه تعالي 
 

معاون محترم علوم کلیه معاونین محترم پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی)...(

 پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

 

 سالم عليکم

ي عات رساند با توجه به وجود برخي ابهامات پيرامون وضعيي  رعره یعاژ پشویکعي ه يتعه یعاژ تح احتراما به استحضار مي  

 یي از حيث رعای  استانداردیاژ اخالق در پشویش موارد زیر به استحضار مي رسد:دانکجو

یا و مراهع  و موساعات عل عي یا، دانککدهیاژ اخالق در پشویش در دانکگاهعتباربخکي و است رار ه يتهبا توجه به ا -1

یاژ م امکان ثب  ررهپشویکي و ل وم بررسي هليه رره یاژ پشویکي در ه يته یاژ اخالق در پشویش به دليل عد

یعاژ ژ اخالق در پشویش ميتبر در سامانه ثب  هارآزمعایيهارآزمایي باليني بدون دریاف  هد اختصاصي مصوبه ه يته

باليني ایران و عدم چاپ م االت فاقد هد اختصاصي اخالق در مجعالت انگلياعي و فارسعي داخلعي، دریافع  تایيدیعه 

الزم به ذهر اس  هه بعر اسعا   باشد. یاژ دانکجویي ال امي ميجام ررهژ اخالق در پشویش جه  شروع انه يته

پ شکي بعدون اخعم مصعوبه ه يتعه اخعالق تخلع  -دستورالي ل رسيدگي به تخلفات پشویکي انجام تح ي ات زیا 

 پشویکي محاوب مي شود.

ات عل عي محتعرم الزم اس  در ت امي تح ي اتي هه تح  عنوان دانکجویي صورت مي گيعرد، یکعي از اعضعاژ یيع -2

دانکگاه به عنوان مح ق اصلي تييين شود هه هار انجام تح يق زیر نظر ایکان انجام گيرد. روشن اس  هه ماعوولي  

 رعای  استانداردیاژ اخالق در پشویش بر عهده استاد راین اژ پشویش خواید بود.

 

یعا یا و پایان نامهانکجویي ني  مانند سایر ررهیاژ پشویکي دفرمایيد هه از این پس، هليه ررهلما خوایک ند اس  دستور 

یعاژ اخعالق در ژ اخالقعي، در ه يتعهجه  بررسي از نظر مطاب   با استانداردیاژ اخالق در پشویش و دریافع  مصعوبه

پشویش ميتبر داراژ هد اختصاصي مورد بررسي قرار گرفته و مصوبه دریاف  ن ایند. پيکاپيش از حان توجه جنابيالي ه ال 

 امتنان را دارد.
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