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 بسمه تعالي 
 معايویه محترم تحقیقات ي فىايری داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات تهداشتی درماوی ...

 جىاب آقای دکتر تًذری

 معاين محترم تحقیقات ي فىايری اوستیتً پاستًر ایران

 جىاب آقای دکتر مجید ملکی

 معاين محترم پژيهشی مرکس آمًزشی، تحقیقاتی، درماوی قلة شهید رجایی

 ای دکتر محمدرضا پًرعاتدیجىاب آق

 معاين محترم تحقیقات ي فىايری جهاد داوشگاهی کل کشًر

 معاين محترم علًم پسشکی داوشگاٌ آزاد اسالمی

 کشًر 
 

 ؛کنیسالم عل

ّ    ذیم تاکتِ هشاّذُ هَاسد هتعذد اص اًتشاسات تکشاسی ٍ ّوپَشاى دس کشَس، ضموي     تیتا عٌا احتشاها  یعضما هحققماى ٍ ا  ِیم کل یتمش زمضٍم اهما

خَاّشموٌذ اسمت  ساٌّومای اخمالق دس      ؛ یپژٍّشم  اًتشاس اثاس هشتثط تا اخالق دس یعولْااص ضَاتط، استاًذاسدّا ٍ دستَساز یعلو اتیهحتشم ّ

  ًحَ شایستِ اطالع سساًی شَد.  تِ  شیصاًتشاس اثاس پژٍّشی تِ ٍیژُ هَاسد 

 شَد. ییا هجالت هختلف هوٌَع است ٍ تخلف پژٍّشی هحسَب  هاسسال ٍ اًتشاس ّوپَشاى دستٌَشتِ ّا دس یک هجلِ  -2-6 هادُ

: اسسال دستٌَشتِ ای کِ حاٍی حجن قاتل تَجْی اص اطالعات یک هقازِ ی هٌتشش شذُ یا دس حال تشسسی تاشمذ، تمشای تشسسمی جْمت     1 تثصشُ

ُ  اًتشاس تِ عٌَاى هقازِ ی پژٍّشی جذیذ ًادسست است، حتی اهش تِ هقازِ ی قثلی اسجاع دادُ  هماى   ّومیي   ) تاشذ ٍ یا هقازِ ی قثلی تمِ ًَیسمٌذ

 داشتِ تاشذ. تعلقدستٌَشتِ 

 : تغییشات هختصش دس تشتیة ًام ًَیسٌذهاى یا دس عٌَاى هقازِ یا دس خالصِ هقازِ ًیض هجَص چاج هجذد هقازِ ًویثاشذ.2تثصشُ 

ای اًتشاس اى تاشذ، اسسال ّواى دستٌَشتِ تِ ًشمشیِ ی دیرمش   : اهش یک ًششیِ ی چاپی یا ازکتشًٍیک دس حال تشسسی یک دستٌَشتِ تش3 تثصشُ

 ًادسست است.

: دس هَاسدی کِ اًتشاس تِ صَست ّن صهاى چاپی ٍ ازکتشًٍیک صَست هی هیشد، ّش دٍ ًسخِ چاپی ٍ ازکتشًٍیک تشای ًَشمتي هٌمات ،   4 تثصشُ

 تایذ یک ادسس ٍاحذ داشتِ تاشٌذ.

تاى هختلف دس صَستی هجاص اسمت کمِ سمشدتیشاى ّومِ هجمالت ری ً م  اص سًٍمذ هشتَطمِ اهماّی ٍ          : چاج یک هقازِ تِ دٍ یا چٌذ ص7 تثصشُ

ّمای  دیرمشی هٌتشمش    )سضایت داشتِ تاشٌذ ٍ تِ عالٍُ دس هقازِ دٍم ٍ تعذ اص اى تِ خَاًٌذهاى اعالم شَد کِ هقازِ قثال یک یا چٌذ تاس تِ صتماى  

 سال چاج ٍ شواسُ ص حات هشتَطِ .تِ ّوشاُ ادسس هقازِ یا هقاالت قثلی، ) استشذُ 

شذُ تاشذ، هتي کاهل هقازِ سا هی تَاى تعمذا   ِی: دس صَستیکِ خالصِ هقازِ قثال دس کٌرشُ ّا یا سویٌاسّا تِ صَست ش اّی یا پَستش اسا 8 تثصشُ

ت کمِ تمِ هسميٍزیي هجلمِ اطمالع      تِ چاج سساًذ. دس هَاسدی کِ کٌرشُ هزکَس خالصِ هقازِ سا دس یک هجلِ علوی هٌتشش کشدُ تاشذ الصم اسم 

 کافی دس هَسد چاج خالصِ هقازِ شذُ تاشذ ٍ اطالعات هزکَس تِ صَست ش اف دس کٌاس هقازِ اصلی تِ خَاًٌذهاى ًیض هٌتقل شَد. یسساً

َاسدی الصم تِ رکش است دس هَاسدی هشاّذُ هی شَد کِ کٌرشُ ّا هتي کاهل هقاالت سا دسیافت ٍ تعذ هٌتشش هی کٌٌذ. دس چٌیي هم 

اًتشاس هجذد هقازِ هوکي ًیست ٍ هصذاق اًتشاسات ّوپَشاى است. تِ ّش حال ًَیسٌذهاى هقاالت تایذ دس اسسال همتي کاهمل هقازمِ    

 تشای کٌرشُ ّا دقت الصم سا هثزٍل ًوَدُ ٍ تِ ششایط کٌرشُ تشای اًتشاس هقاالت دقت فشهایٌذ.
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