راهنمای و چک لیست
دریافت ضناسه اخالق در پصوهص

حوزه معاونت پژوهش و فناوري
کمیته تخصیص شناسه اخالق

قابل توجه متقاضیان دریافت کذ اخالق
تمامی پروشه های تحقیقاتی
از جمله پایان وامه ها ،رساله های دکتری و طرحهای تحقیقاتی اعضای هیأت علمی داوطگاه که با موضوعات حساش و آزمودوی
اوساوی -حیواوی سروکار داروذ ،بایذ مطابق با استاوذاردها و موازیه اخالقی و حقوق موجود در ضیوه وامه اخالق در پژوهص به اوجام
برسىذ .بذیه ترتیب ،موضوعات پژوهطی مورد وظر قبل از ضروع کار بایذ به تصویب کمیته اخالق در پژوهص داوطگاه برسذ.

به فعالیت های پصوهطی خاتمه یافته یا در حال اجرا ضامل:
مقاله نگارش ضذه  -رساله دکتری  -پایان نامه کارضناسی ارضذ  -طرح پصوهطی
به هیچ عنوان کذ اخالق تعلق نخواهذ گرفت.

ارائه گواهی «دوره آموزش اصول کار با حیوانات آزمایطگاهی (با محوریت اخالق در پصوهص)»
برای پیطنهادیه پایاننامه مرتبط با کار با حیوان السامی است.

راهنمای و چک لیست
دریافت ضناسه اخالق در پصوهص

حوزه معاونت پژوهش و فناوري
کمیته تخصیص شناسه اخالق

متقاضی محترم دریافت ضناسه اخالق در پصوهص
باسالم و احترام،
خواهطمىذ است قبل از ارسال درخواست ضىاسه اخالق ،موارد ریل را مطالعه و مستىذات را براساش فرمت و
مطخصات درخواستی پیوست وماییذ.
با سپاش

مراحل تخصیص ضناسه اخالق
ً
 .1تکمیل و ارسال درخىاست کذ اخالق از طریك اتىماسیىن اداری (فرم درخواست کذ اخالق)؛ لطفا ایه فرم امضای استاد راهىما و مذیر
گروه را داشته باشذ و به پیىست ایه فرم مستىذات ریل ارائه شىد.
 .2چک لیست مستىذات دریافت ضىاسه اخالق (دریافت فایل ها و چک لیست های الزم از طریك لیىک-https://rmc.ui.ac.ir :
کمیته تخصیص کذ اخالق -فرم ها)
وکته :مىارد ریل تىسط کارشىاش کارگروه اخالق در پژوهش لبل از برگساری جلسه کارگروه کىترل میشىد.

کىترل

پیوست
پیوست ضماره ()1
فایل وهایي پروپىزال

فرمت
Pdf

توضیحات

ً
لطفا در فرمت به همراه تاریخ تصىیب و امضاي کامل پیىست شىد.
ً
لطفا آخریه ویرایش چک لیست از روی سایت داولىد و به صىرت کامل
تکمیل و پیىست شىد.
https://rmc.ui.ac.ir

پیوست ضماره ()2
چك لیست بررسي طرح
پژوهشي و یا
چك لیست بررسي پایان
وامه

Word

پیوست ضماره ()3
چك لیست بررسي طرح
پژوهشي و یا
چك لیست بررسي پایان
وامه

Pdf

پیوست ضماره ()4
چك لیست کار با حیىاوات
آزمایشگاهي

Pdf

ایه فرم به تشخیص متماضی و براساش وىع پژوهش تکمیل میشىد.
ً
لطفا با امضا ارسال شىد.
در مىاردی که کار با حیىاوات آزمایشگاهی است ارائه گواهی دوره آموزش
اصول کار با حیواوات آزمایطگاهي السامی است.

پیوست ضماره ()5
رضایت وامه شرکت در طرح

Pdf

ایه فرم به تشخیص متماضی و براساش وىع پژوهش تکمیل میشىد.
ً
لطفا با امضا ارسال شىد.

پیوست ضماره ()6
فرم پایش اعتبارات پژوهشي

Pdf

ایه فرم به تشخیص متماضی و براساش وىع پژوهش تکمیل میشىد.
ً
لطفا با امضا ارسال شىد.

الزم به تىضیح است براي دریافت شىاسه اخالق ،ثبت تمام اطالعات مىذرج در ایه
چك لیست در ساماوه ملي اخالق (تىسط کارشىاش کمیته) السامي است برهمیه
اساش خىاهشمىذ است چك لیست به صىرت کامل ارسال شىد.

ً
لطفا آخریه ویرایش چک لیست از روی سایت داولىد و به صىرت کامل
تکمیل و پیىست شىد .امضاي همه مىارد در فرمت  pdfالسامي است.
https://rmc.ui.ac.ir

الزم به تىضیح است براي دریافت شىاسه اخالق ،ثبت تمام اطالعات مىذرج در ایه
چك لیست در ساماوه ملي اخالق (تىسط کارشىاش کمیته) السامي است برهمیه
اساش خىاهشمىذ است چك لیست به صىرت کامل ارسال شىد.

