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 9 پیشگفتار 

دکتر کردی تمندانی معاون پژوهش و 

 فناوری دانشگاه:

 بنام خدا 
در آخرین جلسه شورای اداری دانشگاه،  واو ، 
معهونت پژوهش و فنهوری  اولویت هه و بارناهماه 

 ههی این وو ، را بشرح  یر اعالم نمود:
برنهمه ریزی در خصوص مهموریت گرا كردن پاژوهاش هاهی -١

 دانشگه،  در راستهی الویت ههی منطقه. 
برنهمه ریزی جهت استفهد، بهينه ا  پتهنسيل تحصيالت تكميلي  -٢

 در جهت ارتقهی كمي و كيفي دانشگه، در سطح ملي و منطقه.
برنهمه ریزی در خصوص هزینه كردن هدفمناد باودجاه هاهی -٣

 پژوهش و فنهور دانشگه، در راستهی برنهمه راهبردی. 
ارایه برنهمه ههی مدون در خصوص  پر رنگ كاردن رساهلات  -٤

اجتمهعي دانشگه، به برگزاری نشست ههی تخصصي به سه مهناهاهی 
دولتي و مردم نههد و ارایه گزارش آنههبه ارگهنههی مربوطه جاهات 

 سيهست گذاری ههی بهينه تر. 
برنهمه ریزی جهت مشهركت پذیری بيشتر گروهاهی آماو شاي  -٥

دانشكد، هه و پژوهشكد، هه در خصوص برنهمه ههی مههرت آمو ی 
 و استهرت اپي در راستهی سيهست ههی یك دانشگه، كهر افرین. 

هدفمند كردن مشوق ههی دانشگه، در راستهی ارتقهی كاماي و -٦
كيفي آن مبتني بر توليد دانش فني  دانش ههی بنيهدی و طروههی 

 مسئله محوری اجتمهعي. 
برنهمه ریزی درخصوص درآمد ا كردن دانشگاه، ا  مشاهركات -٧

پذیری مهلكيت فكری و معنوی آن در پروژ، ههی منطقه ای آبي به 
توجه به پتهنسيل ههی استهن به ویژ، معهدن  انرژی ههی تادادیاد 

 پذیر و ...
برنهمه ریزی دانشكد، هه و پاژوهشاكاد، هاه در خصاوص  -٨

 همكهریههی بين الملي دروو ، آمو ش و پژوهش 
برنهمه ریزی دانشكد، هه و پژوهشكد، هه در خصوص شاركات  -٩

اعضهی هيأت علمي و  تيمههی پژوهشي و فنهورانه در رویدادهاه و 
 جشنوارههی ملي و بين الملي 

مشهركت پذیری بيشتر دانشكد، هه و گروهاهی آماو شاي در -١١
سيهستگذاری ههی خرد و كالن دانشگه، در راستهی برنهمه راهبردی 

 رسهلت ملي ومنطقه ای آن.
در ادامه راهبردهااهی كااالن توسااعه علاام و فاناااااهوری در 

 كشااور بشرح ذیل گندهند، ميشود: 

راهبردهــای کــالن توســعه علــم و فنــاوری در  

 کشــور 
 :۱راهبرد کالن

اصاالح ساهختهرهه و نههدهاهی علام و فناهوری و انسدهم بخشيدن 
به آنهه و همههنگ سه ی نظاهم تعلايم و تربايااات  در ماراوال 

 سيهست گذاری و برنهمه ریزی كالن.
 :۲راهبرد کالن

توجه به علم و تبدیل ان باه یكاي ا  گفتمهن هاهی اصلي جهمعه و 
ایدهد فضهی مسهعد  برای شكوفهیي و توليد علم و فاناهوری بار 
مبنهی آمو ، ههی اسالمي ا  طریق توساعه و تاعاماياااق و باه 

 كهرگيری مؤلفه ههی فرهنگي  اجتمهعي و سيهسي.
 :۳راهبرد کالن

جهت دادن چرخاه علام و فناهوری و ناوآوری باه ایفهی ناقاشاي 
 مؤثرتر در اقتصهد.

 :۴راهبرد کالن

نههدینه كردن مدیریت داناش و ابتناهی مادیریت جهمعه بر اخاالق 

و دانش بر اسهس الگوهاهی ایراناي اساالمي در نههدههی عالاماي  
 اقتصهدی  سيهسي  اجتمهعي  فرهنگي و دفاهعي امنيتي.

 :۵راهبرد کالن

نههدینه كردن نگرش اسالمي به علام و تساریع در فارآیانادهاهی 
 اسالمي شدن نههدههی آمو شي و پژوهشي.

 :۶راهبرد کالن

تحاول و نوساه ی نظاهم تعلايم و تربياات اعاام ا  آماو ش و 
پرورش و آمو ش عهلي به منظور انطبهق به مبهني تعلايم و تاربايات 

 اسالمي و تحقق اهداف كالن نقشه.
 :۷راهبرد کالن

جهت دهي آمو ش  پژوهش  فنهوری و ناوآوری باه سامات وال 
مشكالت و رفع نيه ههی واقعي و اقتضاهئهت كشاور باه تاوجاه باه 
آمهیش سر مين و نوآوری در مر ههی دانش برای تحقاق مرجعيات 

 علمي.
 :۸راهبرد کالن

تربيت و توانمندسه ی سرمهیه انسهني به تأكياد بار پرورش انساهن 
ههی متقي و كهرآفرین و خودباهور و خاالق  ناوآور و توانه در تولياد 
علام و فناهوری و ناوآوری متنهساب باه ار شاهاهی اساالماي و 

 نيه ههی جهمعه.
 :۹راهبرد کالن

تعهمل فعهل و اثرگذار در وو ، علام و فناهوری باه كشورههی دیگار 
 به ویژ، كشورههی منطقه و جههن اسالم.

 :۱۱راهبرد کالن

متحاول ساه ی و ارتقاهی كماي و كيفاي علاوم انسهني و هانار 
 مبتني بر معهرف اسالمي.

 :۱۱راهبرد کالن

جهت دهي به چرخاه علام و فناهوری و ناوآوری برای ایفهی نقش 
 مؤثرتر در وو ، علوم پزشكي و سالمت.

 :۱۲راهبرد کالن

جهت دهي به چرخاه علام و فناهوری و ناوآوری برای ایفهی نقش 
 مؤثرتر وو ، فني و مهندسي.

 :۱۳راهبرد کالن

 توسعه و تعميق و تقویت آماو ش و پاژوهش در وو ، علوم پهیه.
 :۱۴راهبردهای کالن

اصالح ساهختهرهه و ادهاهی علام و فناهوری و انسادهم بخشايادن 
باه آنهه و همههنگ سه ی نظهم تعليم و تربايااات  در ماراواال 

 سيهسات گذاری و برنهمه ریزی كردن. 

 راهبرد های ملی: 

  سيهستگذاری و ارتقهی همههنگي و هاام افازایااي در
بخشاههی مختلف كشور برای اجرایي كردن نقشه جهماع 

 علم و فنهوری.

  همسوكردن سيهست ههی توسعه صنعتي و اقاتاصاهدی
كشور  به ویژ، برنهمه ههی پنج سهله توسعه  به سيهستههی 

 كاالن توساعه علم و فنهوری در كشور.

  ، تعيين ودود مدیریت و مهلكيت نههدههی مرتبط به واو
 علم و فنهوری.

  سهمهندهي نظهم مهلكيت فكری در وو ، هاهی عالام و
 فنهوری.

  به نگری  اصالح  یكپهرچه سه ی  سهد، سه ی و رو آماد
 كاردن قوانين و مقررات نظهم علم و فنهوری كشور.

   اصالح فرآیندهه و سهختهرههی نظهرت و ار یهباي عالام
فناهوری و نوآوری ملي و تعيين استهندارد ههی بومي در 

وو ، علام و فنهوری در چهرچوب نيه ههی اقتاصاهدی و 
 اجتمهعي كشور.

   سهمهندهي نظهم تأمين مهلي توسعه عالام و فاناهوری
سه مهندهي نظهمههی ورفه ای مبتني بر دانش علماي و 

اجاتاماااهعاي و -فناي برای ادار، واودههی اقتاصاهدی
نههدیناه كاردن فرهنگ مههرت گارایاي و پاژوهاش 
 محوری و كهرآفریني در نظهم علم و فنهوری و نوآوری.

  ایدهد همههنگي در سيهست گذاری و برنهماه ریازی در
باين دور، آمو ش رسمي عمومي  آمو ش ماهاهرتاي و 
ورفه ای و آمو ش عهلي به منظور تداوم فرایند فعهلايات 

 ههی تعليم و تربيت.

  سيهست گذاری و برنهمه ریزی مشترک شاورای عاهلاي
واو ، هاهی علميه و شاورای عهلي انقاالب فرهنگاااي 
به منظاور ساهمهندهي و ارتقهی تعهمل وو ، و دانشاگاه، 

 در توليد و توسعه علم در پرتو آمو ، ههی اسالمي.

  ایدهد همههنگي ميهن نظهم تعليم و تربيات رساااماي و
 غيار رسمي در كشور و كههش فهصله مر ههی ميهن آنهه.

 اقدامات ملی: 

   طراوي سه وكهرال م برای ساياهساتاگاذاری اجارایااي
اجرایاي كردن نقشه جهمع علمي  تصویب و ابالغ برنهماه 

 ههی ملاي و نظهرت و ار یهبي ههی مربوطه.

  ایدهد همههنگي و انسدهم بين نههدهاهی ذی رباط در
علام و فناهوری و تكميال نههدهاهی مارتبط باه چرخااه 

 علام و فنهوری.

  توانمندسه ی بخش غيردولتاي در نظاهم علام و فناهوری
و كههش تصدی گری دولت همزمهن به تقویت اباعاااهد 

 نظاهرتي آن.

  افازایش ساهم وقاف و خيریاه در توساعه و پشاتيبهناي
 ا  مؤسسهت و نههدههی علم و فنهوری.

  ثبت و اعتبهر سندي مهلكيت فكری در واو ، عالام و
 فنهوری در قو، مدریه.

  ایدهد نههد دادرسي تخصصي علام و فاناهوری بارای
 رسايدگي به شكهیهت و دادخواهي هه در قو، قضهئيه.

  ، ایدهد نظهم ثبت اختراع امتحاهني )اثبااهتايد در وااو
 هاهی اولویت دار.

  اصالح و ترميم و تكميال نظاهم پشاتيبهن ثبات اختاراع
و اكتشهف ا  جمله دفهتر خصوصي تنظيم و پاياگاياری 
وقاوقي ثبت اختراع و اكتشهف  دفهتر خصوصاي تحليال 

 اختاراع و اكتشهف و مراكز اطالع رسهني فنهوری.

  تقویت و سهمهندهي قاوانين و مقاررات مهلكيات فكااری
در عرصه مقهالت علمي و كتب علمي و پهیاهن نهماه هاه 

 و ثبات اختراعهت و نرم افزارههی فني و تخصصي.

   سهمهندهي نظهم استهندارد علم و فناهوری بااه وافااا
وظاهیف برنهمااه ریاازی و نظااهرت باارای دولااات و 
ارایااه خاادمهت آ مهیشگههي باه مشاهركات باخاش 
غياردولتاي و باومي كاردن اساتهنداردهاه و تاادویان 
اساتهنداردههی جدیاد باه مشاهركت نههدههی علاماي و 

 مدني و دانش بنيهن

  طراوي نظاهم كهرآماد بارای نظااهرت و ار یااهباي و
اساتقرار نظهم ههی جاهمع رتباه بنادی و تضااامايان 

 كيفيات نههدهاهی علماي و فناهوری و ناوآوری.
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 اخبار حوزه
 9 معاونت  

معهون پژوهشي ا  تهسيس كميته اخالق در پاژوهاش در 
دانشگه، سيستهن و بلوچستهن خبرداد. ا  سوی دبير كماياتاه 
ملي اخالق در پژوهش ههی  یست پزشكي و ارت بهداشت  
درمهن و آمو ش پزشكي مدو  تهسيس كاماياتاه اخاالق 
دانشگه، سيستهن و بلوچستهن به ریهست دكتار غاالمار اه 

 ر هئي رئيس دانشگه، صهدر شد.
دكتر در محمد كردی تمنداني  معهون پژوهاش وفاناهوری 
دانشگه، سيستهن و بلوچستهن گفت: به استنهد دستورالعامال 
و ارتي تشكيل  سطح بندی و شرح وظهیف كماياتاه هاهی 
اخالق در پژوهش ههی  یست پزشكي  اعتبهر كميتة اخالق 
در پژوهش دانشگه، سيستهن و بلوچستهن به صالويت كميتة 
دانشگههي  منطقه ای تهئيد شاد. وی خاهطارنشاهن كارد 
تشكيالت این كميته در سطح ملي در و ارت بهداشات باه 
عنوان متولي امور فوق الذكر قرار داشته و كماياتاه مالاي 

اختيهرات خود را به كميته ههی دانشگههي تنفيذ مي نمهید ته 
این كميته هه بر طبق آیين نهمه و قوانين موجود نسبت باه 
بررسي طرح هه به مو وعهت فوق الذكر تصمايام گاياری 

دانشگه،  ٦١نمهیند. ایشهن افزودند: كميته ههی دانشگههي در 
دانشگه، و ارت علوم ا  كل دانشگه، ههی  ١٦علوم پزشكي و 

كشورتشكيل شد، كه دانشگه، سيستهن و بلوچستهن یكي ا  
آنهه است. وی یهدآور شد محققين دانشگه، ته قبل ا  تهسيس 
كميته  برای دریهفت كد اخالق نيه مند ارساهل آناهاه باه 
دانشگه، علوم پزشكي  اهدان بودند كه ا  این پس این مهم  

برای سهیر دانشگه، هاه و  نه تنهه برای خود دانشگه،   بلكه 
موسسهت آمو ش عهلي استهن كه فهقد كميته ماي باهشاناد 

 اندهم گيرد.
كميته اخالق در پژوهش ههی  یست پزشكاي باهالتاریان 
نههدی است كه برای رفع نگراني ا  سوء استفاهد، و  یاهن 

هه و ويوانهت و عادم رعاهیات ماوا یان  رسهنيدن به انسهن
هاه و پاژوهاش هاه و  اخالقي در طراوي و اجرای طرح

 گيری نهمشروع ا  این اطالعهت تهسيس گشته است. بهر،

 تاسیس کمیته اخالق در پژوهش در دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 گذاری هفته پژوهش استان  گیری شورای سیاست جلسه تصمیمی برگزار

گذاری هفتاه پاژوهاش  گيری شورای سيهست جلسه تصميم
استهن به وضور مسئوالن و نمهیندگهن مراكاز آماو شاي و 

ههی ذی ربط در سهلن كنفرانس سه ماهن ماركازی  سه مهن
 دانشگه، برگزار شد.

منظور انسدهم بيشتر در برگزاری مراسم اساتاهناي و  به      
كنندگهن  ایدهد بسترههی ال م جهت تعهمل پهیدار ميهن عر ه

برداران دستهوردههی پژوهش و فنهوری  به هماكاهری  و بهر،
ههی علم و فاناهوری و  هه  مراكز پژوهشي  پهرک دانشگه،
ههی اجرائي و تحقيقهتي استهن و سهمهن بخشيدن باه  دستگه،

گيری شاورای  مراسم هفته پژوهش و فنهوری  جلسه تصميم
گذاری هفته پژوهش استهن به وضور مسائاوالن و  سيهست

ربط در ساهلان  ههی ذی نمهیندگهن مراكز آمو شي و سه مهن
 كنفرانس سه مهن مركزی دانشگه، برگزار شد.

دكتر ر هیي رئيس دانشگه،  طي سخنهني در این جلسه بيهن 
داشت به توجه به محول شدن برنهمه هفتاه پاژوهاش باه 

نهمه معهونت پژوهشي و ارت علاوم   دانشگه، و عنهیت به آئين
گاياری شاورای  تحقيقهت و فنهوری دستور كاهر تصامايام

گذاری هفته پژوهش استهن در چههر بخش: جشنوار،  سيهست
آمو ی  نمهیشگه، دستهوردههی پژوهش فنهوری و فان  دانش

به ار استهن  جشنوار، برگزیدگهن پاژوهاش و فاناهوری و 

بندی گردید، است كاه  ههی ستهد تقسيم رسهني برنهمه اطالع
اميدواریم به یك كهر گروهي منسدم و همههنگ و به همدلي 

ههی اجرائي بتوانيم نتيده مطلاوب را كساب  تمهم دستگه،

نمهئيم. در ادامه این جلسه مسئوالن و كهرشنهساهن ماراكاز 
آمو شي به بيهن دیدگه، هه و نقطه نظرات خاود در ماورد 
برگزاری هرچه بهتر هفته پژوهش پرداختند و مقرر شاد تاه 
برنهمه ههی هفته پژوهش و فنهوری در استهن مطهبق مصوب 
استهني ستهد ملي هفته پژوهش و فنهوری اجراء شود. ال م به 
ذكر است به منظور صرفه جویي در هزینه هه و اثرباخاشاي 
بيشتر  دستگه، ههی اجرایي استهن ا  برگزاری مراسم هفاتاه 
پژوهش و فنهوری مدزا اجتنهب نمود، و به هماههاناگاي و 
نظهرت رئيس ستهد استهني برنهمه ههی هفتاه پاژوهاش و 
 فنهوری این مراسم در استهن به صورت یكپهرچه برگزارشود.

مراسم هفته پژوهش و فنهوری استهني در سراسر كشور ا     
آذرمه، اندهم خواهد شد و هامایانايان  ٢٢الي  ١٦تهریخ 

نمهیشگه، دستهوردههی پژوهش و فنهوری و فن به ار استهناي 
آفریان  روناق  محوریت پژوهش اثربخش  فنهوری ار ش به

 گردد  همزمهن به ان برگزار مي توليد

مركز توانمندسه ی مههرتي و مشهور، شغلي دانشدویهن باه  
وضور دكتر غالمر ه ر هیي رئيس دانشگه، افتتهح شد. ایان 
مركز بههدف توانمندسه ی مههرتي دانشدویهن و كماك باه 

آموختگهن دانشگههي بر پهیه سه فرآیند اصالاي  اشتغهل دانش
نيه سندي مههرتي  ارائه خدمهت مشهور، شغلي و آمو شي و  

آمو ی مورد نيه  به ار كهر به دانشدویاهن  ارائه خدمهت مههرت
هه و موسسهت  ههی بهلقو،  و بهلفعل دانشگه، به تكيه به ظرفيت

 آمو ش عهلي ایدهد گردید، است.
دكتر ر هیي رئيس دانشگه، سيستهن و بلوچستهن در مراسام 

آماو ی  افتتهح این مركز طي سخنهني در مورد لزوم ماهاهرت
اظههر داشت: در چند سهل اخير به خهطر اشبهع شادن باه ار 

كردگهن دانشگههي  لزوم فراگيری یاك  اشتغهل برای تحصيل
التحصيل دانشگههي  روری  مههرت برای هر دانشدو و فهرغ

هاهی روساهی  است. وی ا هفه نمود: در یكي   نشاسات

سه ی توانمندسه ی مهاهرتاي  ههی كشور  طرح فعهل دانشگه،
مطرح گردید و مورد استقبهل قرار گرفت و مقرر گاردیاد تاه 
روسهی دانشگه، هه در به گشت ا  این نشست نسابات باه 

سه ی مركز توانمندسه ی در دانشگه، متبوع خود اقادام  فعهل

نمهیند. ایشهن در بخش دیگری ا  سخنهنش گفت: در شرایط 
التحصيالني موفق خواهند بود كاه باه كساب  موجود  فهرغ

مههرت اقدام نمهیند  لذا انتخهب رشاتاه و ماهاهرتاي كاه 
هاه دارد.  آمو ند تأثير بسزایي برای آیند، آن دانشدویهن مي

كرد، موظفيم تاه  عنوان قشر تحصيل وی در پهیهن افزود: مه به
ی كسب مههرت و توانمندسه ی دانشدویهن را فاراهام   مينه

هه و مراكز آمو ش عهلي باهاتاریان  رو دانشگه، نمهئيم  ا این
 مكهن برای كسب مههرت افزایي و توانمند سه ی هستند.

نهمه همكهری ميهن دانشگه، سيستاهن  در خهتمه مراسم  تفههم
ای استهن امضهء و ا  تني  و بلوچستهن به ادار، كل فني و ورفه

چند ا  نمهیندگهن و روسهی مراكز آمو ش فني و وارفاه ای 
 تدليل و قدرداني شد.

 افتتاح مرکز توانمندسازی مهارتی و مشاوره شغلی دانشجویان 
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 نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه   

 اخبار حوزه
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قرار گرفتن دکتر مسعود کیخوائی،  استاد گروه شیمی سیستان وبلوچستان در جمع داوران برتر یک درصد مقاالت علمی جهان در سال 

دكتر مسعود كيخوائي  استهد گرو، شيمي دانشگه، سيستهن و 
بلوچستهن برای سومين سهل متوالي موفّق به كسب عاناوان 
یك درصد بهترین داوران مقهالت علمي جاهاهن در ساهل 

 ميالدی شد. ٢١١٩
ریيس ادار، نشریهت علمي دانشگه، سيستهن و بلوچستاهن ا  
قرار گرفتن نهم استهد گرو، شيمي این دانشاگاه، در جاماع 

ميالدی خبار  ٢١١٩داوران برترمقهالت علمي جههن در سهل 
داد . دكتر ميالد لگزیهن به اعالم این خبر گفت:  دكتر مسعود 
كيخوائي ا  اعضهی هيأت علمي دانشكد، علوم پهیه دانشگه، 
سيستهن و بلوچستهن است كه موفّق به كسب عناوان یاك 

 ٢١١٩درصد بهترین داوران مقهالت علمي جههن در ساهل 
ميالدی گردید، است. وی افزود: دكتر كيخوائي در داوری  

موفق به دریهفت نشهن ویژ،  ا    Cross-Fieldای بين رشته
شد، اسات.    Clarivate Analytics (ISI)سوی موسسه 

وی تصریح كرد: این نشهن هه هرسهله در ماه، ساپاتاهمابار 
)همزمهن به هفته داوری همتهد به برترین داوران علمي جههن 

اهدا مي شود. وی گفت: جوایز امسهل در سه دستاه  داوران 
داور بارتارد و  ١١هر ويطه علمي  داوران نمونه) ١۱برتر 

ادیتور برترد    براسهس تعداد داوری هاه  ١١برترین ادیتورهه )
و فعهليت ههی اندهم شد، در یكسهل اخير بارای ماداالت 

ارائه    Web of Science Core Collectionاندكس در 
شد، است. پروفسور كيخوائي  پيش ا  این نيز  عنوان داوری 
برجسته و ممته  را ا  انتشهراتي السيویر هلند و اندمن شيمي 

مقهله و ارائه در  ١٢٦آمریكه دریهفت كرد، است. وی به چهپ 
 ٨٥كنفرانس علمي و عضویت در هيهت تاحاریاریّاة  ١٤١

ژورنهل علمي  عنهویني همیون پژوهشگر برتر دانشاگاه، و 
طرح تحقيقهتي را  ١٨شركت آبفه را در كهرنهمه خود داشته و 

نيز به اتمهم رسهند، و دارای دو پروژ، مصوّب بين الامالالاي 
 ١٨است. همینين تهليف و ترجمه چههر كتهب و تادویان 

استهندارد ملي ا  جمله دیگر فعهليت ههی وی ماي باهشاد. 
ایشهن در وهل وه ر ریهست مركز تحقيقهتي ساناساورهاهی 
تدزیه ای بر روی موبهیل را عهد، دار است بهید اشهر، كارد: 

  پهبلونز ٢١١٩سپتهمبر  ٢١ته  ١٦همزمهن به هفته داوری همته 
فيلد تخصصاي  ٢٢درصد داوران برتر جههن را در  ١۱اسهمي 

 ISI (Institute forاعالم ماي ناماهیاد. ESIبر اسهس 

Scientific Information   ای به تاماركاز بار  مؤسسه
توساط  ١٩٦١سندي و انتشهرات علمي است كه در سهل  علم

یوجين گهرفيلد آمریكهیي تأسيس شد. این مؤسسه پاس ا  
بيمهری آقهی گهرفيلد توسط مؤسسه علمي تهمسون در ساهل 

شنهخاتاه شاد. Thomson ISIخریداری و بعنوان  ١٩٩٢
شركت رویتر  را نيز خریداری  ٢١١٢شركت تهمسون در سهل 

باه (Thomson Reuters)كرد، و شركت تهمسون رویتر  
ریهست آقهی دیوید تهمسون تشكيل شد كه دفتر مركزی ان 
در نيویورک قرار دارد و مؤسسه اطالعهت علمي یه موساساه 

ISI  قبلي اكنون بخشي ا  ان است. این شركت چندین ناوع
ههی عالاماي  هه فعهليت دهد كه یكي ا  آن فعهليت اندهم مي
ههی علمي این شركت در دو  یارماداماوعاه  است. فعهليت

ساهیاناس  آف و وب(WOK)ناهلاج آف معروف ان یعني وب

(WOS) ترین  ترین و معروف گيرد. ا  جمله اسهسي اندهم مي
است كه به نهم كهرههی این شركت انتشهر نهم مدالت معتبر 

اند. كاهر  یه مدالت برتر تهمسون رویتر  معروف ISIمدالت 
) Impactیه   IFمهم بعدی این موسسه انتشهر  ریب تأثير 

) Factor برای مدالت است. موسسهISI     تهمسون رویتار
ههی اقتصهدی  اكنون در ويطه یك شركت بزرگ است كه هم

و وقوقي بسيهر فعهل بود، و درصد بسيهر كمي ا  درآمدههیش 
به بخش علمي اختصهص دارد. ایان ماوساساه چانادیان 
 یرمدموعه دارد كه دو  یر مدموعه ان در ويطه عالاماي 

 Web of)ناهلاج آف بسيهر مشهور هستند. بخش علمي وب

Knowledge: WOK) ههی تهمسون  یكي ا   یرمدموعه
رویتر  است و دو وظيفه مهم را بر عهاد، دارد. اولايان و 

نهلج این است كه ليست مدالت معتبار  آف ترین كهر وب مهم

معروف هستند و امرو ،  ISIكند كه به مدالت  را منتشر مي
ارائاه    WOSساهیاناس آف اطالعهت ان در  یر بخش وب

شوند. دومين كهر این بخش نيز تهيه  ریب تأثير بارای  مي
مدالت علمي معتبر است كه اطالعهت ان در  یر بخشي باه 

 Journal Citation)نهم گزارش استنهدی ماداالت یاه

Reports: JCR)    شود. در وهل وه ر  اریاب  ارائه مي
ههی اصلي برای بررسي اعتبهر مداالت  تأثير یكي ا  شهخص
 شود. علمي محسوب مي

برای اولين مرتبه در ایران دستگه، برج تقطير دیوار ماياهناي 
 توسط پژوهشگران دانشگه، سيستهن بلوچستهن سهخته شد.

این پروژ، ا  سوی دكتر رهبر رويمي استهد گرو، مهنادساي 
عنوان مدری طارح و باه واماهیات صانادوق  شيمي به

پژوهشگران و فنهوران ریهست جمهوری و پشتيبهني ا  طارح 
پژوهشي نوع الفِ معهونت پژوهشي دانشگه، ساياساتاهن و 

 بلوچستهن محقق گردید، است. 
عمليهت تقطير در كليه فرایندههی جداسه ی مخلوط مهیعاهت 

االیهم كهربرد داشته است امه افزایش هزینه انارژی و  ا  قدیم
ههی فسايالاي  ههی نهشي ا  سوخت توجه به كههش آلودگي

ههی تقطير جدیدی است. در این  مندی ا  روش مستلزم بهر،
شد، است كاه  رابطه برج تقطير دیوار ميهني به صنعت معرفي

ههی انرژی فرایند تقطير را كههاش  ا  هزینه ٣١۱تواند ته  مي
دهد. این برج تهكنون در صنهیع نفت و گه  و پتروشيمي ایران 

 نشد، است و ثبت اختراع اروپه است.  استفهد،
در اجرای این طرح دكترمرتضي  یودار استهد گرو، مهندساي 
شيمي همكهری داشته و خهنم مهندس لواسهني موفق به اخذ 

 درجه دكتری به مرتبه عهلي گردید، است.
فرد   سهخت اولين برج تقطير دیوار ميهني به طراوي منحصر به

اندهم یهفته و انتقهل آن باه آ ماهیشاگاه،  ١٣٩٧در اسفند 
صنعتي گرو، مهندسي شيماي دانشاگاه، در  ههی نيمه واود

اندهم شد، است. نمودار جریهن  ساهخاتاهر  ١٣٩٨اردیبهشت 
 Divided Wallداخلي و نمهی كلي برج تقطير دیوار ميهني

Column  ،شد، است. در ذیل نشهن داد 

https://samancm.ir/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%da%a9%d8%aa-%d9%81%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://samancm.ir/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%da%a9%d8%aa-%d9%81%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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 های کشور  آموزی در بین دانشگاه مهارت  کسب رتبه دوم توسط  دانشگاه سیستان و بلوچستان در برگزاری دوره

  دانشگه، سيستهن و بلوچستهن رتبه دوم بارگازاری دور،
 ههی كشور را كسب نمود آمو ی در بين دانشگه، مههرت

در هفتمين نشست مدیران دفتر ارتبهط به صنعت كه آباهن 
مه، امسهل در محل و ارت علوم تحقيقهت و فنهوری برگازار 
شد  دانشگه، سيستهن و بلوچستهن موفق به كسب رتبه دوم 

ههی كشور  آمو ی در بين دانشگه، ههی مههرت برگزاری دور،
 گردید.

به نقل ا  معهونت پژوهشي در هفتمين نشست مدیران دفتر 
ارتبهط به صنعت در محل و ارت علوم تحقيقهت و فاناهوری 

هه در  برگزار شد كه پس ا  بررسي گزارش عملكرد دانشگه،
آماو ی  دانشاگاه،  ههی ماهاهرت خصوص برگزاری دور،

هاهی  سيستهن و بلوچستهن رتاباه دوم بارگازاری دور،
ههی كشور را پس ا  دانشگه،  آمو ی در بين دانشگه، مههرت

صنعتي شریف كسب نمود. همینين در راستهی بهبود كمي 
ههی آتي مقارر شاد تاه  هه در سهل و كيفي برگزاری دور،

آمو ی دانشگاه، عامالاياهتاي و  ههی مههرت سهمهنه دور،
توان ذكر كرد كه شاورای  اندا ی گردد. در این رابطه مي را،

آمو ی ناياز باه  ههی مههرت گذاری برگزاری دور، سيهست

رئيسه دانشگه، رسيد، است. معهونت پژوهشي  تصویب هيئت
 من تقدیر و تشكر ا  تمهمي اسهتيد و كهركنهن دانشگه، كه 

اند  اظههر اميدواری  هه همكهری داشته در برگزاری این دور،
ههی آتي شههد بهبود كمّي و كايافاي  نمهید ته در سهل مي

 هه و ارتقهء رتبه دانشگه، بهشد. برگزاری دور،

 های کشور  هفتمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه

هفتمين نشست مدیران ارتبهط به صنعات 
  ههی كشور  آباهن هه و پژوهشگه، دانشگه،
به وضور عبدالر اه باهقاری    ١٣٩٨مه، 
مقهم و یر علوم و رئاياس ماركاز  قهئم
ههی امنه و هيئت مميز، مركزی و  هيئت

مسعود برومند معهون پژوهش و فاناهوری 
و ارت علوم در سهلن شهدای جههد علمي 

 این و ارت برگزار شد. 
در این نشست دكتر مساعاود باروماناد  
معهون پژوهش و فنهوری و ارت عالاوم  
 ٨١تحقيقهت و فنهوری  ا  رشد بيش ا  

هاه و  افزایي در دانشگه، ههی مههرت درصدی برگزاری دور،
خبر داد و توسعاه  ١٣٩٨مراكز آمو ش عهلي كشور در سهل 

افزایي در دانشگه، هه و مراكز آمو ش عهلي  ههی مههرت دور،
هاهی  را  روری دانست و بر همكهری صنهیع و دساتاگاه،

اجرایي در برگزاری ان تهكيد كرد. وی افازود: و اعايات 
آموختگهن و اثربخشي آنههدر محيط كاهر باه  اشتغهل دانش

ههی شغلي و مهاهرتاي  صورت مستقيم وابسته به توانمندی
آنههبود، و  روری است در  مهن دانشدویاي ایاناگاوناه 
مبهوث مورد توجه قرار گيرد. به گفته معهون پاژوهاش و 

هه و اقدامهت منهسبي در  ریزی فنهوری و ارت علوم   برنهمه
دانشگه،.هه و مراكز آمو ش عهلي كشور جاهات تاوساعاه 

ههی مههرت افزایي صورت گرفته است و بر اسهس آمهر  دور،
دانشگه، و مراكز آمو ش عهلي در  ٦١و اطالعهت دریهفتي ا  

دور، مههرت افزایي برگزار شاد،  ٤٥٥١بيش ا   ١٣٩٨سهل 
هزار نفر ا  دانشدویهن در ایان دور،  ١٣٢است و بيش ا  
هاهی بارگازار شاد،  درصد ا  دور، ٦٦اند. شركت نمود،
اند. وی  ههی عمومي بود، درصد ا  ان دور، ٣٤تخصصي و 

 ٩٨افزایي در سهل  تصریح كرد: برگزاری دور، ههی مههرت
درصدی بود، است و  ٨٤نسبت به سهل گذشته دارای رشد 

این امر بيهنگر توجه دانشگه، هه و مراكز آمو ش عهلي باه 
بهشد. دكتار  برگزاری و توسعه دور، ههی مههرت افزایي مي

در هار  ١٣٩٨برومند افزود: به طور ميهنگين در ساهل 
افزایي برگزار  دور، مههرت ٧٧دانشگه، و مركز آمو ش عهلي 

دور، بود، است.  ٤٥  ١٣٩٧شد، است كه این عدد در سهل 
ميهنگين تعداد شركت كنندگهن در دور، ههی مههرت افزایي 

نيز  ٩٨در هر دانشگه، و مراكز آمو ش عهلي كشور در سهل 
 ٧١نفر بود، است كه نسبت به سهل گذشته بيش ا   ٢٢٤٥

درصد رشد داشته است. وی بيهن داشت: ماناهساب اسات 
صنهیع و دستگه، ههی اجرایي در برگزاری چنين دور، ههیي 
در دانشگه، هه و مراكز آمو ش عهلي همكهری و مشاهركات 
داشته و موارد و مبهوث مورد نيه  شغلي وتي االمكهن باه 
 صورت منهسب به عاالقامانادان آماو ش داد، شاود.

توساعاه و  ١٣٩٦و ارت علوم  تحقيقهت و فنهوری ا  سهل 
سهمهندهي درو، ههی مههرت افزایي در دانشگه، هه و مراكز 
آمو ش عهلي را در دستور كهر خود قرار داد، است و سهالنه 
و عيت دانشگه، هه و موسسهت پژوهشي را در بارگازاری 
این دور، هه بررسي و ار یهبي مي نمهید. كتهب دور، هاهی 
مههرت افزایي در دانشگه، هه و مراكز آمو ش عهلي كشاور 

 تدوین و بزودی منتشر مي گردد.  ٩٨در سهل 
دكتر برومند اظههر داشت: پهیش قراردادههی ارتاباهط باه 

هه و مراكز آماو ش  هه  پژوهشگه، صنعت و جهمعه دانشگه،
به مناظاور ار یاهباي  ١٣٩٧عهلي كشور اولين بهر در سهل 

عملكرد آنههدر رفع مشكالت و معاضاالت اجاتاماهعاي  
اقتصهدی  فرهنگي  صنعتي و فنهوری جهمعه و صنعات در 
سطح ملي و منطقه ای اندهم گردید. وی خهطرنشهن كارد: 
بهتوجه به نتهیج و به خوردههی منهسب این طارح  پاهیاش 

قراردادهه در سهل جهری نيز تكرار گردید و باه 
استقبهل دانشگه، هه و مراكز آماو ش عاهلاي 
روبرو شد. در این دور، به منظور ار یهبي دقيق 
 ٢تر تعداد شهخص ههی عملكردی به بيش ا  

برابر افزایش یهفته است. به باررساي ناتاهیاج 
مشههد، مي گردد كه تعداد قرادادههی در وهل 

 درصدی داشته است.  ١١اجرا رشدی 
معهون پژوهش و فنهوری و ارت علوم  گافات: 

ههی تحصيالت تكميلي مرتبط  نهمه تعداد پهیهن
به قرادادههی ارتبهط به صنعت نسبت به ساهل 
قبل دو برابر شد، است و همینين ماتاوساط 
اعضهی هيأت علمي مدری قراردادهه در هر دانشاگاه، در 

بود، است كه نسبت به سهل قبل هفاتاهد  ٤٣برابر  ٩٧سهل 
درصد افزایش یهفته است. تعداد كهرفرمهیهن قاراردادهاهی 

باود،  ٢٨٣٨ارتبهط به صنعت و جهمعه در وهل وه ر برابر 
 است.

معهون پژوهش و فنهوری و ارت علوم  به بيهن اینكه رصاد  
كه مربوط به دانش  ١٣٩٨آموختگهن در سهل  اشتغهل دانش

 ٨٩بهشد و به مشهركت  مي ٩٤-٩٣آموختگهن سهل تحصيلي 
دانشگه،  پژوهشگه، و مركز آمو ش عهلي اناداهم گاردیاد 
افزود: به تدزیه و تحليل نتهیج وهصله بر اساهس پاهیاش 

هه مشههد، گردید كه ميزان متوسط درصد اشتغاهل  دانشگه،
به مايازان  ٩٧نسبت به سهل  ٩٨دانش آموختگهن در سهل 

درصد در كشور رشد داشته است. این ميزان رشد  ٣.٥ودود 
برای دانش آموختگهن مقهطع تحصيلي كهرشنهساي ارشاد 

طور كلي در  بهشد. وی در ادامه گفت: به درصد مي ١٢ودود 
ههی فني و مهندسي درصد  تمهمي مقهطع تحصيلي در رشته
طاور كالاي  شود. همینين به اشتغهل بهالتری مشههد، مي

درصد اشتغهل در رشته ههی علوم انسهني و علوم پهیه ناياز 
ههی فني و مهندسي است. ال م به یهدآوری  تر ا  رشته پهیين

است كه در این نشست   دانشگه، سيستهن و بالاوچساتاهن 
آماو ی در بايان  ماهاهرت  رتبه دوم در برگازاری دور،

 ههی كشور را كسب كرد.  دانشگه،
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 اخبار حوزه

 6 معاونت  

اولين رویداد سيهستگذاری و استهرتهپي كهرآفریني اجاتاماهعاي در 

سياساتاهن و كشور و سومين رویداد ملي پيچ خط مشي به عنوان: 

توسط بنيهد اوسهن ستهد اجرایي فرمهن اماهم )ر،د  ١٤١٤بلوچستهن 

در قهلب رویداد جمع سپهری ول مسهئل عمومي پيچ خاط مشاي 

 برگزار مي شود

استهن سيستهن و بلوچستهن عليرغم وجود ماناهباع طاباياعاي و 

استعدادههی انسهني  متأسفهنه بر اسهس تحقيقهت و پژوهش هاهی 

صورت گرفته در شهخص نسبت تعداد بخشههی محروم باه كال 

درصدد دارای رتبه اول محرومايات در  ١١١بخشهه به نسبت یك )

كشور است. یكي ا  علل این محروميت  نبود اشتغاهل پاهیادار در 

استهن است؛ اشتغهل پهیداری كه به وداقل كهركردهاه  عاالو، بار 

منهفع فردی برای تمهم یه بخشي ا  استهن نيز دارای منهفعي اسات. 

به توجه به لزوم وجود توأمهن منفعت فردی و اجتمهعي  كهرآفریناي 

كهرآفریاناي  .اجتمهعي یكي ا  اقدامهت راهگشه در این  مينه ميبهشد

اجتمهعي را مدموعه اقدامهتي دانسته اند كه  من بارخاورداری ا  

هه در عاو   گيری اصلي آن ههی عمومي كهرآفریني  جهت ویژگي

سود فردی یه گروهي به سوی اهداف اجتمهعي است. به طور كلاي 

 :ویژگي ههی اصلي كهرآفریني اجتمهعي به شرح ذیل است

   درصد اهداف سه مهن اجتمهعي است؛ ٥١بيش ا 

  راهبرد كسب درآمد  به صورت مكمل فرایند اصلاي و یاه باه

صورت یكپهرچه در فرایند اصلي  وجود دارد. به عباهرت دیاگار 

هاهی  ههی سهیرین  مؤسسه هام ا  فاعاهلايات افزون بر كمك

 اقتصهدی درآمد دارد؛

 شود؛ نوآوری در سه مهن مشههد، مي 

 هاه و  ی فاعاهلايات سود در بين اعضه تو یع نشد، و برای ادامه

 .شود رسيدن به اهداف اجتمهعي سه مهن  سرمهیه گذاری مي

مسأله رویداد وه ر به طور كلي  چيستي راهكاهرهاهی ماطالاوب 

كهرآفریني اجتمهعي در استهن سيستهن و بلوچستهن در دو ساطاح 

خرد و كالن است؛ سطح خرد كه اید، ههی ان در قهلاب شاركات 

ههی نوپهی در وو ، كهرآفریني اجتمهعي مطرح مي شود و ساطاح 

كالن كه اید، ههی ان در قهلب خط مشاي هاه و راهاكاهرهاهی 

سيهستي جهت اقدام مؤثر نههدههی وهكميتي نظير بناياهد اوساهن 

ستهد اجرایي فرمهن امهم )ر،د در راستهی كهرآفریني اجتاماهعاي در 

در سطح خرد  اید، هه بهید در راساتاهی را،  .استهن ارائه مي شود

اندا ی  توسعه و تقویت شركت هه و كسب و كهرههی نوپه در ایان 

جوامع روستهیي  دانشدویهن   نهن سارپارسات  :وو ، هه رائه گردد

خهنواد،  كشهور ان  دامداران  دامپروران و آبزی پروران  مر نشينهن  

معلمهن و دانش آمو ان  افراد تحت پوشش نههدههی ومهیتي )مهنند 

ستهد اجرایي فرمهن وضرت امهم )ر،د  كماياتاه اماداد  ساه ماهن 

بهزیستي و د  پرستهران  معتهدان به مواد مخدر  نوجوانهن و جواناهن 

بزهكهر  كودكهن كهر  افراد دارای سوء سهبقه  پرستهران  سهیر جوامع 

 و گرو، ههی اجتمهع. 

در 

سااطااح 

كااالن  

عاامااد، 

مسهئل 

نههدههی وهكميتي در مواجهه به محروميت استهن ساياساتاهن و 

 :بلوچستهن در محورههی ذیل خالصه مي شود

 چگونگي جلب مشهركت نخبگهن استهني در ول مسهئل استهن؛ 

  چگونگي شنهسهیي و اعتبهرسندي و ار یهبي گرو، ههی مردمي و

 خيریه هه.

  چگونگي جلب مشهركت مردم و رهبران اجتمهعي  برای كاماك

به نيه مندان و خدمت رسهني به مردم و چگونگي افزایش كماي 

 و كيفي گرو، ههی جههدی بومي.

  چگونگي سهمهندهي نقش سه مهن هه و نههدههی عمومي در ارایه

خدمت به منهطق و گرو، ههی هدف به منظور افزایش كهرآمدی  

 جلوگيری ا  موا ی كهری و برو  تداخل ميهن دستگه، هه.

  چگونگي سهمهندهي و شكل دهي  ندير، تهمين كهال و خادماهت

نههدههی عمومي  گرو، ههی مردمي و خيریه هه برای خادمات 

 رسهني به نيه مندان.

  چگونگي توانمندسه ی افراد بومي منطقه  چگونگي سهمهندهي و

 ههی مردمي. تو یع كهرآمد و مؤثر كمك

  چگونگي شنهسهیي كهمل و متقن افراد و گرو، ههی نياه ماناد و

 دار اجتمهعي استهن؛ مو وعهت و مسهئل اولویت

 .چگونگي تخصيص تسهيالت كسب و كهر به جهمعه ی هدف 

  چگونگي به اریهبي برای محصوالت توليدی و خدمهت قهبل ارایه

 توسط مردم منطقه.

  چگونگي انتقهل اثرگذاری و قدرت نههدههی عمومي ا  ماناهباع

 مهلي به فنهوری ههی نرم.

  چگونگي ول معضل صف ههی طوالني جهیگه، ههی سوخت و

 چگونگي ول معضل قهچهق سوخت.

   ،راهكهرههی فعهلسه ی ظرفيت ههی بهلقو، استهن )مر   فارودگاه

و د برای رونق توليد و سهیر مو وعهت و مسهئل اجتمهعي استهن 

 سيستهن و بلوچستهن

 :در ارائه راهكهرهه و اید، هه  نكهت ذیل بهید مدنظر قرار گيرد

  شرایط  امكهنهت و اقتضهئهت موجود بنيهد اوسهن ستاهد اجارایاي

فرمهن امهم )ر،د در نظر گرفته شود. تحوالت و تغييرات اقليمي و 

آبي استهن لحهظ گردد. ظرفيت ههی استهن در وو ، ی خدماهت 

مورد توجه قرار گيرد. نيه  به وداقل مداخله نههدههی عاماوماي 

داشته بهشد. به ومهیت ههی مهدی دائمي نيه  نداشاتاه باهشاد. 

وداقل تمهم هزینه ههی كسب و كهر ا  درآماد تاهمايان شاود. 

سهل به گرداند، شاود.  ٣گذاری اوليه ظرف مدت وداكثر  سرمهیه

 ١٥برای بخشي ا  گرو، هدف ا  مردم منطقه )باه ا ای هار 

ميليون تومهن یك نفرد اشتغهل ایدهد كند. نيه  به سرمهیه گذاری 

ميليون تومهن داشته بهشد. اثرگذاری باهالیاي در  ٣١١كمتر ا  

وو ، ههی اجتمهعي داشته بهشد )جهمعه هادف كساب و كاهر 

نفر بهشدد. كسب و كهر استمرار و پهیداری داشاتاه  ٥١١١وداقل 

سهل  ٢١بهشد )بر اسهس نظر خبرگهن و متخصصهن وداقل ودود 

بتواند ادامه یهبدد. جزو اولویت هه و  رورت نههدهه و دساتاگاه، 

 .ههی مسئول استهني بهشد

آبهن مه، در مدتماع فاناهوری و  ٣١و  ٢٩این رویداد در رو ههی 

آذر ماه،  ١نوآوری )مركز رشدد دانشگه، سيستهن و بلوچستهن و رو  

در تهالر همهیش ههی امهم ر ه)عد دانشگه، سيستهن و بلاوچساتاهن 

برگزار مي گردد. شركت در این رویداد برای همه افراد در هاماه 

اقشهر سني و به هر مدرک تحصيلي كه در وو ، ههی اجاتاماهعاي 

پذیر است عالقمندان به مراجعه به  دارای اید، و طرح هستند  امكهن

مي توانند ا   www.policypitch.irسهیت اینترنتي به آدرس 

 آنههآگه، شوند. 

مشي؛ رویداد جمع سپهری ول مسهئل عمومي بهید  در مورد پيچ خط

گفت:  در هنگهمة رخداد مسألة عمومي یه بهید مسأله را در دساتاور 

مشي توسط تايام  كهر دولت گذاشت و منتظر تدوین راهكهر و خط

ای را فراهم كرد كه ا  توان  توان  مينه كهرشنهسي دولت مهند  یه مي

مشي مناهساب  و  نخبگهن مردمي در تشخيص مسأله  تدوین خط

مشاي   سه وكهرههی اجرا و ار یهبي ان استفهد، گردد. رویداد پيچ خط

مأموریت خود را در بخش سوم و در وو ۀ جلب مشهركت نخبگاهن 

مشي  جزو نخستين  گذاری عمومي دید، است. پيچ خط مشي در خط

ای ایدهد شاد  رویدادهه در وو ۀ كهرآفریني عمومي است و در  مهنه

كه نههدههی دولتي و عمومي به سمت ومهیت و فاعاهلايات در 

انادا ی  ههی قهبل در واو ۀ كساب و كاهر و را، شنهسهیي اید،

اند. این اتفهق برای جوانهن تحصيل  دهي شد، ههی نوپه جهت شركت

ای كه دغدغة را، اندا ی كسب و كهر شخصي دارند  بساياهر  كرد،

كه مدام بر طبل فربگي دولات  مبهرک است؛ ولي متأسفهنه  در وهلي

شود  هيچ تاماهايادی  و عدم ظرفيت دولت برای استخدام  د، مي

ههی اجتمهعي و عمومي نخبگهن ماردماي در  برای ومهیت ا  اید،

 كشور وجود ندارد. 

 برگزاری سومین رویداد ملی پیچ خط مشی: توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
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 اخبار حوزه
 7 معاونت  

دانشگه، سيستهن و بلوچستهن به عنوان ميزبهن همهیش بين 
انتخاهب شاد.  ١٤١١المللي گردشگری بيهبهن لوت در سهل 

اولين جلسه برنهمه ریزی همهیش بين المللي گاردشاگاری 
بيهبهن لوت به وضور دكتر ر اهئاي رئاياس دانشاگاه، و 

ميراث فرهنگي سه استهن مشرف به كویر لوت در  مدیران 
سهلن كنفرانس وو ، ریهست دانشگه، سيستهن و بلوچستاهن 

ظرفيت هه و  ماياناه  برگزار شد. در این جلسه به اشهر، به 
ههی ار شمند كویر لوت به عنوان اولين اثر ثبات شاد، ا  
سوی جمهوری اسالمي در سه مهن علمي  فرهنگي یونسكو  
خهطر نشهن شد ته در صورت بهر، مندی ا  پتهنسيال هاهی 
خوب این ميراث جههني در سطوح ملي و منطقه ای ماي 
توان شههد اقتصهد پر رونق جوامع محلي و باياهباهن هاهی 
مشرف به لوت بود. همینين در این جلسه مقارر شاد تاه 
 من را، اندا ی دبيرخهنه دومين همهیش بيان الامالالاي 
گردشگری بيهبهن لوت در دانشگه، سيستهن و بالاوچساتاهن  
برنهمه ریزی ههی ال م به منظور برگزاری همهیاش بايان 

به ميزبهني این  ١٤١١المللي گردشگری بيهبهن لوت در سهل 
 دانشگه، فراهم گردد.

 اولين همهیش بين المللي گردشگری بيهبهن لوت به عنوان 

در  ٩٨لوت اردیبهاشات  فرصت ههی محلي و بين المللي
بيرجند به كهر خود پهیهن داد.  در این همهیش بين المالالاي 

نفر ا  ميهمهنهن داخلي و خهرجي این همهیش  ٧١بيهبهن لوت 
برای به دید ا  بيهبهن لوت و جاهذباه هاهی گاردشاگاری 

 شهرستهن نهبندان به این بخش اعزام شدند.

در دانشاگاه،  همهیش بين المللي گردشگری بيهبهن لاوت

بيرجند برگزار شد. در بيهنيه این همهیش بر استقرار دبيرخهنه 
دائمي همهیش در دانشگه، بيرجند و برگزاری همهیش مذكور 
هر دو سهل یكبهر به صورت دور، ای در استهن ههی خراسهن 

ا  باخاش  جنوبي  كرمهن و سيستهن و بلوچستهن تهكيد شد.
  ههی این بيهنيه ميتوان به:.

  لزوم تغيير نگرش نسبت به بياهباهن لاوت و تاالش
 كهرگزاران ملي و منطقه ای برای شنهسهندن آن

  لزوم توجه به را، اندا ی  گسترش و تدهيز خهنه هاهی
 بوم گردی در روستهههی وهشيه بيهبهن لوت

  را، اندا ی مراكز  به ارچه هه و نمهیشگه، ههی صناهیاع
دستي برای ارایه هر چه بهتر توليدات دستي روستهههی 

 كویری
     برپهیي جشنوار، گردشگری كویر لوت 
   پيشنههد انعقهد تفههم نهمه به دستگه، ههی مرتبط برای

تسهيل ارتبهط و همههنگي بهتر در  مينه هاماكاهری 
ههی علمي و اجرایي به محوریت بيهبهن لوت و روناق 

 صنعت گردشگری
   ایدهد اشتغهل و كهرآفریني و استفهد، ا  نيروههی بوماي

 منهطق بيهبهني در  مينه صنهیع دستي و گردشگری
  برگزاری دور، ههی مختلف آمو شي برای جوامع محلي

 در  مينه ههی مختلف
  تهمين بودجه و اعتبهر جهت تحقق اهداف خرد و كالن

در منطقه به هدف توسعه ملي و بارگازاری دومايان 
همهیش بين المللي گردشگری بيهبهن لاوت در ساهل 

 در دانشگه، سيستهن و بلوچستهن ١٤١١
اشهر، نمود  بيهبهن لوت به عنوان اولين اثر طبيعاي ایاران  

در چهلمين اجالس ميراث جههني یونسكو باه  ١٣٩٥سهل 
ثبت رسيد و بين استهن ههی خراسهن جنوباي  كارماهن و 

 سيستهن و بلوچستهن مشترک است.

 8411انتخاب دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان میزبان همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت در سال 

دكتر خدیده اسدی سروستهني عضو هيهت علمي دانشكد، 
ادبيهت و علوم انسهني موفق به دریهفت فلوشيپ مطهلعهتاي 
)غير سكونتيد ا  اتحهدیه بين المللي مطهلعهت جمعيات ا  

 كشور فرانسه شد.
دكتر خدیده اسدی سروستهني استاهدیاهر گارو، عالاوم 
اجتمهعي دانشكد، ادبيهت وعلوم انسهني دانشگه، موفق باه 
دریهفت فلوشيپ مطهلعهتي )غير سكونتيد ا  اتحهدیه بايان 
المللي مطهلعهت جمعيت كشور فرانسه گردید. فالاوشاياپ 
مطهلعهتي هر دوسهل در  مينه ی ومهیت ا  پژوهش هاهی 
علمي در وو ، جمعيت شنهسي ا  سوی اتحهدیه بين المللي 

مطهلعهت جمعيت كشور فرانسه به پژوهشگران این رشاتاه 
استهد و  ١٤١اعطهء مي گردد. گفتني است امسهل ا  ميهن 

نفر  ٨محقق ا  سراسر دنيه كه در این  مينه اقدام نمود، اند 
 موفق به كسب این مهم شد، اند.

 

کسب فلوشیپ مطالعاتی )غیر سکونتی ( اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیت فرانسه توسط عضو هیات علمی دانشگاه 

 های تولیدی، تحقیقاتی دانشگاه   بازدید مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از گلخانه

مدری طرح گيهههن دارویي و ارت جاهاهد كشاهور ی و 
هيئت همرا، ا  مركز پژوهشي گيهههن دارویي   یناتاي و 

 ههی توليدی  تحقيقهتي دانشگه، به دید نمودند گلخهنه
این به دید به وضور دكتر وسين  ینلاي ماداری طارح 

  مهندس وميدر ه  گيهههن دارویي و ارت جههد كشهور ی
مهندسي كشهور ی استاهن و  جههنتيغ رئيس سه مهن نظهم 

مهندس اردشير شهركي مدیر بهغبهني ساه ماهن جاهاهد 
 كشهور ی استهن اندهم گرفت.

دكتر  ینلي در جریهن این دیدار تأكيد نمود ته به توجه باه 
خصوص منطقه بلوچستهن در  ههی بهلقو، استهن به پتهنسيل

ی گيهههن دارویي  برنهمه مدوني جهت توسعاه ایان   مينه
 شد، است. صنعت در استهن در نظر گرفته

مدری طرح گيهههن دارویي و ارت جههد كشهور ی  مان 
ههی دانشگه، بویژ، مركز پژوهشي گيهههن  تأكيد بر پتهنسيل

دارویي و  ینتي  تحقيقهت اوليه در خصوص توسعه صنعت 
 گيهههن دارویي را امری  روری دانست.

دكتر محرم ولي  اد، رئيس مركز پژوهشي گيهههن دارویي 
ههی مارباوط باه  نيز  من ارائه گزارش و  ینتي دانشگه،

تواناد  ههی مركز پژوهشي  عنوان كرد این مركز مي فعهليت
عنوان نقطه قوتي در توسعه تحقيقاهت باناياهدیان در  به

 خصوص گيهههن دارویي استهن در نظر گرفته شود.
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دكتر ميالد لگزیهن مسئول كميتاه اخاالق در پاژوهاش 
دانشگه، سيستهن و بلوچستهن اظههر كرد: دانشگه، سيستهن و 

ترین دانشگه، در منطقه جاناوب  عنوان بزرگ بلوچستهن به 
شرق كشوركه متعهد به وف  بهالترین استهنداردههی كيفاي 

ههی عالاماي  انساهناي و  اخالق در پژوهش در پژوهش
اجتمهعي است  موفق گردید به دریهفت مدو  ا  كميته ملاي 
اخالق در پژوهش  این كميته را تشكيل دهد. وی به باياهن 
اقدامهت اندهم شد، ا  ساوی دانشاگاه، بارای ارتاقاهی 

منظور بهبود كيفيت  استهنداردهه و رعهیت موا ین پژوهشي به
تحقيقهت علمي  گفت: دغدغه ایدهد كميته اخالق دانشگاه، 

عالاماي و  هه بود كه ا  سوی برخي ا  اعضهی هيئات سهل
شاد؛ ایان  دانشدویهن تحصيالت تكميلي دانشگه، بيهن مي

مهم به ومهیت و پشتيبهني ریهست و ماعاهون پاژوهشاي 
علمي  دانشگه،  كهرشنهس ادار، نشریهت  یهری اعضهی هيئت

عضو كميته مشورتي مربوطه و نيز كميته ملي اخاالق در 
پيگيری و  ١٣٩٧ههی  یست پزشكي  ا  پهیيز سهل  پژوهش
ههی محكم و عمليهتي در این خصوص برداشته شاد و  قدم

در نههیت موفق شدیم به دریهفت مدو  تشكيال كاماياتاه 
اخالق  گهمي مؤثر در افزایش استهنداردهه و موا ین پژوهش 

المللي در جهت بهبود تحقيقهت علمي برداریم. وی باه  بين
ای كاه  اشهر، به اهميت اخالق در پژوهش و جهیگه، برجسته

ههی علمي در تحقيقهت انسهني و اجتمهعي دارد  در پژوهش

هاهی  گفت: دانشگه، سيستهن و بلوچستهن ا  معدود دانشگاه،
تهبعه و ارت علوم  تحقيقهت و فنهوری اسات كاه ماداو  

 تأسيس كميته اخالق در پژوهش را اخذ كرد، است. 
دكتر لگزیهن در خصوص اجرای این سيهست در دانشاگاه، 

ههی تحقيقهتي ا جامالاه  پس تمهم پروژ، متذكر شد: ا  این
ههی تاحاقاياقاهتاي  ههی دكتری و طرح هه  رسهله نهمه پهیهن

استهدان محترم دانشگه، كه به مو وعاهت وساهس و باه 
آ مودني انسهني و ويواني سروكهر دارند  بهید ماطاهباق باه 

نهمه  استهنداردهه و موا ین اخالقي و وقوقي موجود در شيو، 
اخالق در پژوهش پيش رود. بدین ترتاياب  ماو اوعاهت 
پژوهشي موردنظر قبل ا  شروع كهر بهید به تصویب كمياتاه 
اخالق در پژوهش دانشگه، برسد. كميته اخالق در پژوهاش 
دانشگه، مركب ا  د، عضو ثهبت است كاه تاركاياباي ا  
متخصصهن و اعضهی هيئت علمي در ان عضویت دارند. این 
اعضه به موافقت رئيس دانشگه، و معهون پژوهشي دانشگه، و 
تأیيدیه كميته ملي اخالق در پژوهش كشور در این كمياتاه 

شد، در  اند. وی به معرفي اعضهی كميته تشكيل شد، منصوب
نهمه كميته مالاي   دانشگه، افزود : بر اسهس مصوبه و شيو،

اعضهی كميته اخالق دانشگه، شهمل رئيس دانشگه،  معهون 
پژوهشي  دو نفر پژوهشگر برجسته  یك نفر ماتاخاصاص 
اخالق  یست پزشكي  یك نفر وقوقدان  یك نفر روواهناي 
آشنه به اخالق  یست پزشكي  یك نفر متاخاصاص آماهر 

ويهتي یه اپيدميولوژی و یك نفر به عنوان نمهیند، جاهماعاه 
هاهی  هستند. این كميته به بررسي و ار یاهباي پاروپاو ال

هه و تخصيص كد اختصهصي  دریهفت شد، ا  سوی دانشكد،
پردا د كه در مدهمع علمي مالاي و  اخالق در پژوهش مي

المللي مورد استنهد و پذیرش است. او در خصوص اجرای  بين
این طرح در سطح دانشگه، ا هفه كارد: در باعاضاي ا  

هه نظير روانشنهسي و علوم تربيتي  عالاوم پاهیاه   دانشكد،
ههی علمي عمدتهً مستقيمهً به  بدني و غير، كه پژوهش تربيت

هاهی  هه و مصاوباه آ مودني انسهني سر و كهر دارند  بررسي
هه در سطح كميته دانشگه، مطرح و مورد ار یاهباي  دانشكد،

قرار خواهد گرفت و به پژوهش موردناظار كاد اخاالقاي 
 شود. اختصهصي تخصيص داد، مي

 

   های علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ها و پژوهش نامه ها، پایان دریافت مجوز و تشکیل کمیته اخالق در پژوهش برای نظارت اخالقی بر رساله

 برگزار ی نشست تخصصی اینترنت اشیاء فرصت های کارآفرینی و اشتغال 

نشست تخصصي دانشدویهن و اسهتيد رشته برق وكهمپيوتر به 
وضور دكتر فر اد ابراهيمي كهرآفرین برتر و رئيس آكاهدماي 

المللي اینترنت اشيهء و رئيس مركز تعهلي اینترنت اشاياهء  بين
در  ٩٨  آبهن ITUآسيه و اقيهنوسيه 

سهلن همهیش مدتماع فاناهوری و 
نوآوری دانشگه، سيستهن و بلوچستهن 

 برگزار شد.
اصغر تبهوار مدیر مركز رشد  دكتر علي

در خصوص اهميت مو وع اینترنات 
هه و  اشيهء و كهربرد ان در همه وو ،

استفهد، ا  ظرفيت بهلقو، دانشدویاهن 
التحصيالن بومي این استهن و  و فهرغ

همسهیگي این استهن به كشاورهاهی 
پذیرای این علم صحبت ناماود. در 
ادامه دكتر ابراهيماي در خصاوص 
ظرفيت كشور برای صهدرات خدمهت 
در خصوص ایاناتارنات اشاياهء و 
گستردگي این مو وع مطاهلاباي را 

هاهی  مطرح و خهطرنشهن كرد اینترنت اشيهء اتصهل دستگاه،
مختلف به یكدیگر ا  طریق اینترنت است. وی افازود: باه 

توانند  ههی مختلف مي هه و دستگه، كمك اینترنت اشيه برنهمه
ا  طریق اتصهل اینترنت به یكدیگر و وتي انسهن تعاهمال و 

سه د تاه  صحبت كنند. در واقع  اینترنت اشيهء شمهرا قهدر مي

اشيهء مورداستفهد، خاود را ا  را، دور و باه كاماك 
ههی اینترنتي مدیریت و كنترل كاناياد. دكاتار   یرسهخت

كاناد  ههیي ایدهد ماي ابراهيمي گفت: اینترنت اشيهء فرصت

ههی مبتني بار  برای ادغهم مستقيم دنيهی فيزیكي و سيستم
هاه و  ههیي مهنند خاودروهاه  یاخایاهل كهمپيوتر و سيستم

ههی هوشمند كه این رو هه در مبهواث و ماداهلاس  خهنه
شود. وی اظههر داشت ال م است  هه اشهر، مي مختلفي به آن

هه در  یرمدموعه اینترنت اشاياهء  ته بدانيم همه این دستگه،

قرارگرفته و به سه دسته اینترنت اشيهء اینترنت اشاياهء باه 
گاردناد.  بانادی ماي جهنداران و اینترنت اشيهء به اشيهء دسته

شركت دانشمهن )به مدیریت دكتر ابراهيميد اینترنت اشاياهء 
)آكهدمي ایناتارنات اشاياهءد  آكاهدماي 

المللي فعهل در وو ، اینترنت اشيهء و  بين
ههی مرتباط اسات كاه عضاو  فنهوری
ههی اتحهدیه جههني ارتاباهطاهت  آكهدمي

(ITU Academia Member)   
بود، و مركز تعهلي اینترنت اشيهء آسياه و 

-٢١٢٢برای به ،  مهناي  ITUاقيهنوسيه
بهشد كه در قاهلاب شاركات  مي ٢١١٩

سههمي خهص در كشور ایران ثبت وقوقي 
شد، است. این شاركات باه رویاكارد 

بنيهن دارای دانش  تدربه و سهباقاه  دانش
سه ی و آمو ش اینترنات  ال م در فرهنگ

ای به صناهیاع   اشيهء ارائه خدمهت مشهور،
تحقيق و توسعه  طراوي  تاداهاياز و 

ههی اینترنت اشاياهء  اندا ی آ مهیشگه، را،
ههی پهیلاوت و    اندهم پروژ،IoTسهخت تدهيزات آمو شي 

در كشور و  IoTوكهر در وو ،  دهند، كسب ههی شتهب فعهليت
رویداد در  ٢٨٥المللي است و تهكنون بيش ا   در عرصه بين

مو وعهت مختلف وو ، اینترنت اشيهء در كشور و عارصاه 
 المللي برگزار نمود، است. بين

 اخبار حوزه
 معاونت  
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نشست كهرآفریني و تدهری سه ی به وضور خاهنام یاهری 
در مدتمع ناوآوری  بخت نمهیند، آرت مد اینترنشنهل فرانسه

و فن آوری برگزار شد. در این مراسم كه تاناي چاناد ا  
معهونهن دانشگه،   روسهی دانشكد، هه  مدیران فارهاناگاي 
كهرآفریني و اعضهی هيئت علمي وضور داشاتاناد  دكاتار 
قهسمي مدیر دفتر همكهری ههی بين الملل دانشگاه، طاي 
سخنهني در مورد جهیگه، آمو ش در فضهی مده ی گافات: 
فضهی آمو ش ههی مده ی بستری را برای دانش افازائاي 

ان دسته ا  دانشدویهني فراهم نمود، كه راغب نيستناد در 
 محيط ههی دانشگههي وارد شوند.
مدآرت ایاناتارنشاناهل در  خهنم شهال یهری بخت نمهیند، 

فرانسه به عنوان یكي ا  مدعوین این نشاسات هام باه 
مد آرت و توسعه همكهر یهاهی بايان  سخنراني به مو وع 

پرداخت و گفت: ا  ان جهئي كه پس ا  جههني شادن  المللي
به ارهه  دانشگه، ههی دولتي نمي توانستند جوابگاوی باه ار 
كهر بهشند لذا به منظاور بارطارف ناماودن ایان خاالء 
دانشگههههی خصوصي تهسيس و در راستهی اهداف به ار به 
مدیریت و برنهمه ریزی پرداختند. ایشهن گفت: یكي ا  ایان 
دانشگه، ههی خصوصي كه در كشور فرانسه تهسيس شد، و 

سهله  ٢٣به سهبقه  مد آرت مه به ان در ارتبهط هستيم دانشگه،
است. وی افزود: این دانشگه، در ابتداء كهر مدیاریات باه ار 
پوشهک را عهد، دار بود ولي در ادامه برای طراوي و رشتاه 
ههی جهنبي و به منظور پشتيبهني  دایر، ی فعاهلاياتاش را 
گسترش داد. خهنم یهری بخت ارائه دادن یك كهال به باه ار 
جههني را مستلزم داشتن سيستم هاهی ارتاباهطاي قاوی  
پشتيبهني مهلي و ابزارههی جهنبي هنری و دیديتهلي دانست. 
وی ا  بحث آمو ش دانشگههي و پشتيباهناي ماوساساهت 

خصااوصااي 
برای وضور 
بهتر و موثار 
در عارصااه 
جههني باه 
عاااانااااوان 

ابزاری نهم برد كه مي تواند مستقيمه به به ار كهر در ارتاباهط 
بهشد. ایشهن تصریح كرد: طي سفرههی گونهگوناي كاه در 

به ایران داشتم تصميم باه ایاداهد  ٢١١٩و  ٢١١٨سهلههی 
همكهری و ایدهد برخي رشته هه ی مرتبط به این كاهر در 
دانشگه، هه برآمدم كه خو شبختهنه را، اندا ی برخي ا  رشته 
هه در دانشگه، امير كبير امكهن پذیر شد. وی به مهم دانستن 
وقت و  مهن در دنيهی امرو  گفت:  اگر این سيستم و نحاو، 
آمو ش در دنيه را، اندا ی و استفهد، نشود بعضي ا  اهاداف 
كمر نگ شد، و سرعت عمل ا  بين مي رود . ایشاهن در 
پهیهن سخنهنش به اشهر، به استعدادههی خوب استهن خاهطار 
نشهن كرد: امرو  در خدمت شمه هستم برای معرفي چاناد 
رشته دانشگههي برای همكهری بيشتر و بهتر كه امايادوارم 

 شرایط ال م برای این همكهری فراهم شود.
در ادامه مراسم دكتر محمدی  دكتر علوی و دكتر مه ندراني 
به ایراد سخن پرداخته و در پهیهن به برگزاری پنل پرسش و 

 پهسخ این نشست خهتمه یهفت.

 نشست کارآفرینی و تجاری سازی  در دانشگاه سیستان و بلوچستان 

اولين رویداد شتهب تخصصي اینترنت اشيهء اساتاهن  باه 
همكهری پهرک علم و فنهوری و شتهب دهند، كسب و كاهر 
كهتهليزور در مدتمع فنهوری و نوآوری دانشگه، سيستهن و 

 بلوچستهن برگزار شد.
اولين رویداد شتهب تخصصي اینترنت اشاياهء باه هادف 
آشنهیي شركت كنندگهن به اینترنت اشيهء و بررسي پتهنسيل 

به ار كهر به منظور جذب كسب و كهرههی وو ، ایناتارنات 
 اشيهء و توسعه تيم ههی این وو ،  برگزارشد.

نفر ا  عالقمندان و صهواباهن  ٨١در این رویداد سه رو ،  
اید، ههی نوین در وو ، اینترنت اشيهء شركت داشتند كاه 

اید،  ١١اید، توسط شركت كنندگهن ارائه   و در نههیت  ٣٩
 منتخب اقدام به تشكيل تيم نمودند.

صهوب اید، و تيم  ٥تيم شركت كنند،   ١١در پهیهن ا  بين 
ان هه پيشنههد ومهیت سرمهیه گذاری و اجرایي نمودن اید، 

 دریهفت نمودند .

 برگزاری اولین رویداد شتاب تخصصی اینترنت اشیاء در دانشگاه 

 برگزاری ایده شو با محور سالمت، جهت شناسایی و حمایت از ایده های بومی در دانشگاه 

ا  سوی مدتمع نوآوری و فن آوری دانشگاه، ایاد، شاو 
(Ideas show)  به محور سالمت  جهت شاناهساهیاي و

ومهیت ا  اید، ههی بومي برگزارشد  مدتمع فن آوری و نو 
آوری دانشگه، اعالم كرد هدف ا  برگزاری رویداد اید، شو  
شنهسهیي و ومهیت ا  اید، ههی بومي به منظور آشنهیاي و 

مى باهشاد  مهراتن برنهمه نویسي سالمت مشهور، در رویداد
كه قرار است در كيش برگزارشود. در بخش اصالاي ایان 
رویداد مهندس اميروسين ثقه االسالمي ا  وادام باه ار 
اپليكيشن ههی سالمت و شرایط كلي وهكم بر اپليكياشان 
ههی سالمت مطهلبي را مطرح نمود. در ادامه اید، پاردا ان 

چهلش ههی وو ، ساالمات  ههی خود را به مو وعيت اید،
مبتني بر اپليكيشن ههی موبهیلي ارائه نمودند كه اید، ههی 
سهخت اپليكيشن دارو یهب  سهخت اپليكيشن ني ني هلاپ 

و ساااهخااات 
اپلاياكاياشان 
خدمهت سالمت  
ا  سوی هيئات 
داوران باااه 

 ترتيب به عنوان اید، ههی اول ته سوم معرفي شدند.
دومين رویداد بين الملالاي  (Hacka Health)هكه هلث

 ١٣٩٨برنهمه نویسي سالمت ایران است  كه در اردیبهشت 
 در جزیر، كيش برگزار مي شود.
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جلسه كميته دستگههي كرسي ههی نظریه پردا ی  ناقاد و 
 منهظر، علمي دانشگه، سيستهن و بلوچستهن برگزار گردید.

به نقل ا  دبيرخهنه كرسي ههی نظریه پردا ی در این جلسه 
دكتر ر هیي رئيس دانشگه، طي سخنهني ا  آخرین جلاساه 
هيهت ومهیت ا  كرسي ههی نظریه پردا ی شورای عاهلاي 
انقالب فرهنگي پرداخت و  من بيهن ر هیت هاياهت ا  
فعهليتههی اندهم شد، در دانشگه، سيستهن و بلوچستهن  باه 

ذكر نقطه نظرات دانشگه، در این خصوص و ظرفيت كرسي 
 هه در ول مسهئل كشور  استهن و دانشگه، اشهر، نمود.

در ادامه نشست مسهئل مختلف در ارتبهط به سيهست گذاری 
و برنهمه ههی آیند، كرسي ههی نظریه پاردا ی  ناقاد و 
منهظر، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پهیهن پرپاو ال 

 ههی برگزاری كرسي بررسي و مصوب گردید.

 برگزاری جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی دانشگاه 

به منظور همكهری علمي  استهد دانشگه، نيزوا ا  كشاور 
عمهن وارد دانشگه، سيستهن و بلوچستهن شد. باه دعاوت 
پژوهشكد، علوم بهستهن شنهسي دكتر عبداهلل بن ساياف 
الغفری استهد و پژوهشگر دانشگه، نيزوا ا  كشاور عاماهن 
جهت همكهری علمي وارد این دانشگه، شد  و به نقال ا  

دكتر مهدی مرتضوی استهد بهستهن شنهسي پاژوهشاكاد، 
علوم بهستهن شنهسي دانشگه،  در راستهی مطهلعهت قاناهت 
ههی بهستهن دكتر عبداهلل بن سيف الغفری ا  كشور عمهن 
وارد دانشگه، سيستهن و بلوچستهن شد. در جاریاهن ایان 
دعوت دكتر الغفری  پس ا  به دید ا  قنهت ههی  بماپاور  

خهش در طي رو هاهی  ایرانشهر  دامن  سراوان  نههوک و 
اسفندمه،  سه كهرگه،   در خصوص مقدمه ای بر  ١٥و  ١٤

قنهت  مهندسي قنهت و كشت گيه، بدون خهک در دانشگه، 
برگزار نمود. همینين طي نشست ههیي كه در راساتاهی 
گسترش تبهدالت همكهری ههی علمي و پژوهشي صورت 
پذیرفت   مقرر شد ته به مشهركت پژوهشكد، علوم بهستهن 

شنهسي دانشگه، سيستهن و بلوچستهن مطهلعهت ماياداناي 
مرتبط به قنهت )به بخش قنهت دانشگه، نيزواد هاماكاهری 
ههی پيوسته ای توسط دوطرف صورت گيرد. همكهری و 
مشهركت دكتر الغفری در مشهور، یك دانشدوی دكتاری 
بر روی قنهت ههی بلوچستهن ا  دیگر موارد توافق شد، و 
برجسته این سفر علمي بود. دكتر الغفری دارای تخصاص 

هم اكناون   منهبع آبي ا  دانشگه، هوكهیدو ژاپن مي بهشد و
رئيس بخش قنهت دانشگه، نيزوا در كشور عمهن مي بهشد. 
این دانشگه، در رتبه بندی دانشگه، ههی عماهن پاس ا  
دانشگه، سلطهن قهبوس دارای رتبه دوم  در ان كشور ماي 

 بهشد.

 همکاری علمی دانشگاه نیزوا  عمان با  دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 نشست تخصصی مدیران شرکت آب منطقه ای با استادان صاحب نظر دانشگاه، با محوریت مسائل و مشکالت صنعت آب 

 معرفی راه اندازی انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت به عنوان الگوی موفق 

نشست تخصصي مدیران شركت آب منطقه ای به اساتاهدان 
صهوب نظر دانشگه،  به محوریت مسهئل و مشكالت صنعات 
آب در محل مدتمع فن آوری و ناوآوری ایان دانشاگاه، 
برگزارشد. این مراسم به وضور دكتر غالمر ه ر هئي رئياس 
دانشگه، سيستهن و بلوچستهن  مهندس جعفری مدیر كل آب 
منطقه ای و جمعي ا  استهدان و پژوهشگران صهوب نظر در 
وو ، آب و هوا برگزار گردید. دكتر ر هئي رئيس دانشاگاه، 
طي سخنهني اظههر داشت: پيرو تهكيدههی مسئوالن در مورد 
گسترش و همكهری مستمر دانشگه، به سهیر ادارات و سه مهن 
ههی استهن  خوشبختهنه امرو  شههد برگزاری اولين نشسات 
برنهمه ریزی به وضور استهدان و صهوب نظران وو ، ی آب 
به مسئوالن آب منطقه ای در دانشگه، سيستهن و بلوچستاهن 
مي بهشيم. وی گفت همهن گونه كه بهرندگي اخير ماوجاب 
خوشحهلي اقشهر مختلف را فراهم نمود  ولي بهید به بارناهماه 
ریزی منسدم و اتخهذ راهكهرههی موثر  ا  بارو  بارخاي 
مشكالت در سه لههی آیند، پيشگيری نمهئيم. ایشهن خاهطار 

نشهن كرد برگزاری چنين نشست ههیي مي تواند به عاناوان 
بهترین مسير برای دست یهبي به این اهداف بهشاد. دكاتار 
خسروی عضو هيئت علمي دانشگه، سيستهن و بلوچستاهن و 
همكهر كهرگرو، اقليم شنهسي و هواشنهساي باه اشاهر، باه 
تهكيدات و ارت علوم تحقيقهت و فنهوری در مورد استفهد، ا  
تخصص دانشگههيهن برای ول و فصل دغدغه ههی كشاور 

در مورد معضالت استهن نظير ریزگردهه  مدیریت بحران آب 
و ذخير، سه ی و استفهد، درست ا  این منهبع  پيش باياناي 
تغييرات اقليمي برای سهلههی آیند، و فرهنگ سه ی در وو ، 

 آب مطهلبي را به اختصهر مطرح نمود.
مهندس جعفری مدیر كل آب منطقه ای استهن هم به ارائاه 
گزارشي ا  اقدامهت اندهم شد، در مورد وظهیف و عمالاكارد 
سه مهن آب منطقه ای استهن در  مينه مسهئل مختلف واو ، 
ی آب  بهرندگي و مقهیسه ان به سهلههی گذشته به بحاث و 
بررسي در مورد دغدغه هه و اقدامهت اندهم شد، در باخاش 
كشهور ی و صنعت پرداخت. ایشهن آمهدگاي شاركات آب 
منطقه ای را برای استفهد، ا  هرگونه نقطه نظر و پيشنههد ا  
سوی استهدان و صهوب نظران دانشگههي مطرح ناماود. در 
ادامه این نشست سهیر استهدان و صهوب نظران دیدگه، هه و 
فعهليت ههی پژوهشي خود در  مينه ی مسهئل مختلف وو ۀ  

 آب مطرح نمودند

هاه و  سومين نشست مدیران ارتبهط به صنعات دانشاگاه،
ههی كشور به هدف ارائه الگوهه و تدهرب موفاق  پژوهشگه،
ههی ارتبهط باه جاهماعاه و  هه در توسعه همكهری دانشگه،

صنعت و به وضور مدیر كل دفتر ارتبهط به صنعات و ارت 
علوم  تحقيقهت و فنهوری در دانشگه، یزد برگزار شد. كاه 
مدیر دفتر ارتبهط به صنعت دانشگه، سيستهن و بلوچساتاهن 
 من ارائه گزارشي ا  نحو، شكل گيری این اندمن  باه 
بيهن اهداف و دستهوردههی ایاد، را، انادا ی انادامان 
دانشدویي ارتبهط به صنعت پارداخات  كاه ایان ایاد، 

پيشنههدی به عنوان یكي ا  الگوههی برتر معارفاي شاد. 
اندمن دانشدویي ارتبهط به صنعت دانشگه، سياساتاهن و 
بلوچستهن یكي ا  اندمن ههی دانشدویي  یر مداماوعاه 
معهونت پژوهشي دانشگه، مي بهشد كه ا  مهرمه، امسهل به 
برگزاری انتخهبهت  پنج عضو اصلي و دو عضو علي البادل 
خود را انتخهب و فعهليت خود را آغه  نماود، اسات  ایان 

عضو افتخهری ا  رشاتاه  ٨١اندمن در وهل وه ر  دارای 
 ههی تحصيلي مختلف مي بهشد.
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تني چند ا  دانشدویهن دانشكد، هنر در جشنوار، پهیهن نهماه 
 ههی برتر وهئز كسب رتبه گردیدند. 

  به راهنمهیي دكتر  هارا   پهیهن نهمه مسعود رويمي صهدق
وسين آبهدی و دكتر نظردهمرد، به عنوان )بررسي جهیگه، 
تدهرت الكترونيكي در روند پيشبرد اقتصهد هنر د به عنوان 
 -اثر برتر )دومين دور، جشنوار، پهیهن نهمه ههی برتر ایران

 جشنوار، خيهمد.

 به راهنمهیي دكتر  هرا وسايان  پهیهن نهمه فهطمه فر انه
آبهدی به عنوان )بررسي نقش طراوي مبلاماهن شاهاری 
خيهبهن هه بر اسهس نظریه هوشههی چندگهنه بار ارتاقاهء 
پيهد، مداری د به عنوان اثر برتر )دومين دور، جشاناوار، 

 جهیز، ویژ، پروفسور وسهبيد -پهیهن نهمه ههی برتر ایران

 به راهنمهیي دكتار  هارا   معصومه وسين  اد، پهیهن نهمه
وسين آبهدی و دكتر عبهس بزرگمهر به عناوان )تاأثايار 
بهورههی دیني بر هنر منظر، نگهری ژاپند به عنوان اثار 
 -برتر )دومين دور، جشنوار، پهیهن نهمه ههی برتر ایاران

جهیز، ویژ، پروفسور وسهبيد .جشنوار، پهیهن نهماه هاهی 
برتر ایران به هدف نزدیك كردن پاهیاهن ناهماه هاهی 

دانشگههي  مقهالت علمي  طرح ههی پژوهشي و كاتاهب 
ههی علمي به نيه ههی واقعي كشور و وركت در مسايار 
سند چشم اندا  پيشرفت ایران همایانايان اناعاكاهس 
دستهوردههی جهمعه علمي  آمو شي و صناعاتاي كشاور  
داوری و بررسي پهیهن نهمه ههی اندهم شد، در دانشاگاه، 
ههی ایران و در نههیت گردآوری و انتشهر برترین پاهیاهن 
نهمه ههی اندهم شد، در دانشگه، ههی ایاران در یاك 
مدموعه واود و به صورت منظم و دور، ای برگزار ماي 
شود.این جشنوار، در تمهمي رشته ههی دانشگههي اقادام 
به بررسي و درجه بندی پهیهن نهمه هه  پروپو ال هه  طرح 
ههی پژوهشي  مقهالت علمي  كتهب ههی علمي و دیگار 
تأليفهت علمي مي نمهید. مدموعه آثهر جشنوار، پهیهن نهمه 
ههی برتر ایران در پهیگه، اینترنتي جشنوار، باه نشاهناي 

www.fopb.fseas.ir  و همینين در پهیگه، استاناهدی
نمهیه سه ی ماي  www.inccr.irملي ایران به نشهني 

شود.عالقمندان برای شركت در این جشنوار، بهیاد یاك 
صفحه ای ا  اثر خود را طبق فارمات  ٢١ته  ١١خالصه 

استهندارد جشنوار،  آمهد، سه ی كرد، و ا  طریق وبسهیات 

یه ایمايال و  www.fopb.fseas.irجشنوار، به نشهني 
  hesabifestival@gmail.comجشنوار، به نشهناي 

ارسهل نمهیند. گفتني است جشنوار، پهیهن نهمه ههی برتار 
ایران )جهیز، ویژ، پروفسور وسهبيد در انتههی هار تارم 
تحصيلي دانشگههي بهمشهركت دانشگه، هه  مراكز علماي 
معتبر و طيف وسيعي ا  اسهتيد و دانشدویهن دانشگه، ههی 
ایران برگزار مي گردد. اولين دور، جشنوار، پهیاهن ناهماه 

 برگزار گردید. ٩٧ههی برتر ایران در آبهن مه، 

 نامه کارشناسی ارشد ژنتیک در جشنواره خیام   کسب رتبه برتر پایان

نهمه نساریان  پهیهن   
اوواادی دانشاادااوی 
دكااتااری اقااتااصااهد 
كشااهور ی دانشااگااه، 
سيستهن و بلوچستهن به 
عنوان  ار یاهباي و 

بانادی كاهر آیاي  رتبه
محيطي به رویكرد شبكه فه ی چند هدفه پاویاه و   یست

تئوری به ی همكهرانه )مطهلعه موردی ایران و كشورهاهی 

منتخب نفتيد تحت راهنمهیي دكتر جواد شهركي و دكاتار 
آباهدی در  مصيب پهلواني و مشهور، مصطفي مرادی ندف

ههی برتر خيهم موفق به كسب رتبه برتر  نهمه جشنوار، پهیهن
 گردید.

جشنوار، پهیهن نهمه ههی برتر كشور تحت عنوان جاهیاز، 
ویژ، خيهم به همت انتشهرات فر انگهن دانش و واماهیات 
علمي اسهتيد دانشگه، هه و پژوهشگه، ههی كشور  بارگازار 

ههی مختلفِ علوم  اقادام  گردد. این جشنوار، در بخش مي
ههی علمي نمود، و در  نهمه هه و پهیهن به بررسي چكيد، طرح

صورت كسب امتيه ات ال م اقدام به اعطاهی گاواهاي و 
 نمهید. تندیس ویژ، جشنوار، مي

 نامه کارشناسی ارشد ژنتیک در جشنواره خیام   کسب رتبه برتر پایان

 افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده هنر در جشنواره پایان نامه های برتر 

نهمه كهرشنهسي ارشد ژنتيك دانشاداوی دانشاگاه،  پهیهن
 وهئز رتبه برتر شد سيستهن و بلوچستهن در جشنوار، خيهم 

نهمه كهرشنهسي ارشد ساهرا رفاياعاي دانشاداوی  پهیهن 
عاناوان اثاربارتارجشاناوار،  كهرشنهسي ارشد ژنتيك باه

هاهی بارتار  نهماه پهیهن
جهیز، ویاژ، خاياهم 

نهمه به عنوان بررسي ارتباهط باياهن  معرفي شد. این پهیهن
ههی ناو ادان ایاراناي  در جفت  IUGRبه  HTERTژن

تحت راهنمهیي دكتر در محمد كردی تمنداني  فرخند، پور 
ههی  نهمه اسمهعيلي و مهرنه  سهرونه ریگي در جشنوار، پهیهن
 برتر خيهم موفق به كسب این افتخهر گردید، است.

پهیهن نهمه خهنم فریبه كهئدی دانشدوی دكتری شاياماي 
كهربردی دانشگه، سيستهن و بلوچستهن به عنوان كاهربارد 
نهنو كهتهليست ههی وهوی پهالدیوم برای اكساياداساياون 
سوخت هه در دومين جشنوار، پهیهن نهمه ههی برتر خاياهم 
موفق به كسب رتبه ششم گردید. این جشنوار، در بخاش 
ههی مختلفِ علوم اقدام به بررسي چكيد، طرح هه و پهیهن 
نهمه ههی علمي نمود، و درصورت كسب امتياه ات ال م 

 اقدام به اعطهی گواهي و تندیس ویژ، جشنوار، مي نمهید.
دومين دور، جشنوار، پهیهن نهمه ههی برتر كشور تاحات 
عنوان جهیز، ویژ، خيهم به همت انتشهرات فر انگهن دانش 
و ومهیت علمي اسهتيد دانشگه، هه و پاژوهشاگاه، هاهی 

 كشور  برگزار گردید..

 م معرفی پایان نامه دانشجوی دانشجوی دکتری شیمی کاربردی به عنوان اثر برتر دومین دوره ی جشنواره پایان نامه های برتر جایزه ویژه خیا
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تفاهم نامه  
89 

در راستهی اهداف سند چشم اندا  و سيهست ههی كلي نظهم 
مقدس جمهوری اسالمي ایران و در جهت باهار، مانادی 
مستمر و ارتبهط بين موسسهت علمي  آمو شي و پاژوهشاي 
در مسير ارتقهء كمي وكيفي هدف هه و برنهمه ههی مشترک  
تفههم نهمه همكهری ميهن دانشگه، سيستهن و بلوچستاهن و 
ادار، كل  ندان ههی استهن به امضهء روسهی دوطرف رسيد. 
در این مراسم دكتر غالمر ه ر هئي رئيس دانشگاه، طاي 
سخنهني به اشهر، به فرمهیشهت مقهم معظم رهبری)مد ظالاه 
العهليد در مورد جهمعه محور بودن دانشگه، هه و موساساهت 
آمو ش عهلي كشور گفت: دانشگه، سيستهن و بالاوچساتاهن 
اقدامهت خوبي را در این مسير اندهم داد، است كه ایاداهد 
ا    مدتمع نوآوری و فنهوری   مركز رشد و مركز كهرآفریني

مهمترین آنههست. وی افزود در مه، ههی اخايار هام باه 
 پيگيری ههی صورت گرفته  مدو  را، اندا ی مدرسه مههرت

و ارت علوم  تحقيقهت و فنهوری بارای دانشاگاه،  ا  سوی
ههی  مشهد  همدان  گلستهن و سيستهن و بلوچستهن صاهدر 

تسهيل گاری  گردید، است. وی همینين ا  را، اندا ی دفتر
خبر داد كه مي تواند نقش موثری در مسير جهمعه  اجتمهعي

 محور بودن دانشگه، ایفه نمهید.
دكتر ر هئي  من استقبهل ا  همكهری علمي و پاژوهشاي 
دانشگه، به ادار،  ندان هه گفتند: ان شهء ا... به وجود مدرساه 

كسب و كهر و هدایت پهیاهن ناهماه هاهی دانشاداویاهن 
تحصيالت تكميلي به سوی مشكالت استهن و همیانايان 

اجتمهعي  دانشگه، هه بتوانند در مسايار   بحث تسهيل گری
جهمعه محور شدن وركت نمود، و ا  این طریاق در وال 

 برخي ا  دغدغه ههی استهن قدم بردارد.
در ادامه این نشست طرفين  من به دید ا  ناماهیشاگاه، 

 مدرسه كسب و كهر  تفههم نهمه همكهری امضهء نمودند.
ا  مهم ترین بندههی تفههم نهمه مي توان به موارد  یر اشهر، 

 كرد:

  بهر، مندشدن طرفين ا  توانمندی ههی پژوهشي یكدیگر
ا  قبيل امكهنهت آ مهیشگههي  تاخاصاصاي  باهلاياناي  
كهرگههي  كتهبخهنه ای و فضهی فيزیكي )درصورت موجود 

 بودن امكهنهتد.

  .ومهیت ا  اجرای طرح ههی تحقيقهتي مشترک 

   توسعه همكهری ههی مشترک علمي و پژوهشي استهناي
 و ملي.

  برگزاری همهیش هه و كهرگه، ههی آمو شي و پاژوهشاي
 مشترک.

  ،همكهری در  مينه فنهوری اطالعهت و برگزاری نمهیشگه
 هه.

   همكهری پيرامون تعيين اولویت ههی تحقيقهتي طرفايان
 جهت هدایت و تبيين طرح ههی تحقيقهت مشترک.

  همكهری در خصوص تهليف  ترجمه و انتشاهر كاتاب و
 نشریهت علمي  پژوهشي.

  همكهری در راستهی توانمند سه ی و ایدهد بستر منهساب
پژوهشي در مراكز توسعه تحقيقهت اجتمهعي و ماراكاز 

 توسعه تحقيقهت بهليني.

  ،هر مورد همكهری به انعقهد قرادادی جداگهنه بين دانشگاه
و ادار، كل  ندان ههی استهن آغه  خواهد شد كه در ان 
سهم هریك ا  طرفين در اجرا   نحو، تهمين هزینه هه و 

 بهر، برداری ا  نتهیج تعيين خواهد شد.

 تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان  با اداره کل زندان های استان 

 تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان  با دانشگاه پیام نور

طي نشستي به وضور روسهی دانشگه، ههی ساياساتاهن و 
بلوچستهن و پيهم نور تفههم نهمه همكهری علمي و پژوهشاي 

 به امضهء طرفين رسيد.
بهوضور دكتر غاالمار اه  ٩٨در این جلسه كه در مهرمه، 

ر هئي رئيس دانشگه، سيستهن و بلوچستهن و دكتر عاباهس 
اویسي رئيس دانشگه، پيهم نور استهن برگزار گردید دو طرف 
در  مينه ی مسهئل علمي و پژوهشي و امكهن بهر، بارداری 
ا  امهكن آمو شي  اداری  فرهنگي  ور شي و نيز تدهيازات 

همكهری ماي   آ مهیشگههي  كهرگههي و فنهوری به یكدیگر
 نمهیند.

سهل اعتبهر داشته ودر صاورت  ٤این تفههم نهمه به مدت 
 ر هیت طرفين قهبل تمدید مي بهشد.

تفههم نهمه چههرجهنبه بين مدرسه كسب و كهر دانشاگاه،   
ادار، كل آمو ش و پرورش استهن  دانشگه، جهمع عالاماي 
كهربردی استهن و سه مهن بسيج علمي  پژوهشي و فناهوری 
 استهن به وضور رؤسهی نههدهه و ادارات مذكور   منعقد شد.

براسهس مهم ترین بخش این تفههم نهمه استعداد یاهباي و 

سه مهندهي دانشدویهن  دانش آمو ان و صهوبهن اید، هاهی 
برتر  توانمندسه ی دانشدویهن و دانش آمو ان مستعد  كيفي 
سه ی اید، ههی برتر به محصول  ثبت اختراع طارح هاهی 
ابتكهری و استفهد، ا  توان علمي طرفين به منظاور ارتاقاهء 
سطح كيفي فعهليت ههی علمي پژوهشي طرفين  مورد تهكيد 

 قرار گرفته است.

 تتفاهم نامه چهارجانبه مدرسه کسب و کار دانشگاه سیستان و بلوچستان  جهت توانمندی سازی کارآفرینانه دانشجویان و دانش آموزان استان 
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کرسی های  
 ترویجی 

كرسي ترویدي بررسي سيستم ههی پيیيد، باه رویاكارد 
محهسبهت ارگهنيك توسط دكتر محبعلي رهدار اساتاهدیاهر 
گرو، مهندسي صنهیع به وضور جاماعاي ا  اساهتاياد و 
دانشدویهن دانشگه، سيستهن و بلوچستهن چههرم آذر برگزار 

 شد.
ایشهن اظههر نمود: در دنيهی علم مفهوم پيیيدگي سيستام 

ای است كه بشر باه عامار  و سيستم ههی پيیيد،  مقوله
ول برای ان باود، اسات. مافاهاوماي  تهریخ در پي را،

ههی عصر وه ر  ارورت  ای كه شرایط و ویژگي رشته بين
كند. سيهسات  فارهاناگ   پرداختن به ان را دوچندان مي

اقتصهد  ... و فضهی مده ی و تقریبهً تمهم علوم عصر وه ر 
 اگر تنهه یك ویژگي جدی داشته بهشند پيیيدگي است.

وی خهطرنشهن كرد: سيستم محهسبهت ارگاهناياك یاك 
 ا و  طور پویه به تغايايارات بارون سيستم فني است كه به

دهاي   هاهی خاودساه ماهن  ا سه گهر است. ویاژگاي درون
سه ی  خوددرمهني  خود وفهظاتاي   خودتنظيمي  خود بهينه

ههی خود تطبيقي در  خود توصيفي و خودآگههي ا  مشخصه
آیند. محهسبهت ارگاهناياك بار  وسهب مي هه به این سيستم

هاهی  بخش ارگهنيك و جنباه ههی بيولوژیكي و الههم سيستم
دهي و ظهور یهفتگي تأكيد دارد. چهلش بازرگ  خودسه مهن

ههی علمي و فنهوری در  محهسبهت ارگهنيك  نيه  به پيشرفت
 مينه ههی مختلف است و به همين دليل پيشارفات ایان 

ای اسات. اصاطاالح  رشاتاه شهخه ا  علم  در فعهليت بين
شاود و  ارگهنيك برای توصيف رفتهر سيستم استفهد، ماي

اناد.  شاد، هه ا  مواد آلي سهخاتاه داللت بر این ندارد كه آن
ارگهنيك كهمپيوتينگ یك روش نوین است كه ا  طبيعت و 

طور خهص ا  رفتهر موجودات  ند، در برخورد به مساهئال  به

 گيرد. پيیيد، الههم مي
 ودی تاوساط  بر اسهس این بينش اسات كاه ماه باه

ههی خودمختهر كه مدهز به  ههی بزرگي ا  سيستم مدموعه
هه هستند  ا  محيط خودآگه، هساتاناد   سنسورهه و محرک

هاه و  كنند و برای اندهم فعاهلايات آ ادانه ارتبهط برقرار مي
 اند  اوهطه خواهيم شد. یهفته خدمهت  روری خود سه مهن

در این كرسي بدون توجه به رشته خهص به یك دیادگاه، 
را، ول عمومي و فراگير برای ول مساهئال  سيستمي یك

 پيیيد، ارائه گردید.
كنند، دكتر رهدار ا  گارو،  گفتني است در این كرسي ارائه

صنهیع و نهقدان دكتر یعقوبي ا  گرو، مدیریت  دكتر بركهتي 
و دكتر ترابي ا  گرو، برق و الكترونيك بودند. مادیاریات 

 جلسه نيز بر عهد، دكتر دهقهن ا  گرو، ریه ي بود.
در ادامه این جلسه نهقدان به بيهن نقدههی خود باه ایان 

شاد،  كنند، نيز به نقدههی ماطارح مو وع پرداختند و ارائه
 پهسخ دادند.

شد، ا  ساوی  در پهیهن هم به بيهن نكهت و سؤاالت مطرح
 وه رین در جلسه پرداخته شد.

 برگزاری کرسی ترویجی بررسی سیستم های پیچیده با رویکرد محاسبات ارگانیک
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 های خانوادگی  برگزاری کرسی ترویجی با موضوع جامعه اجباری و قتل

ههی خاهناوادگاي باه  كرسي ترویدي جهمعه اجبهری و قتل
وضور جمعي ا  اسهتيد و به دعوت ا  معهون اجتاماهعاي و 
پيشگيری ا  وقوع جرم دادگستری كل استهن سيستاهن و 
بلوچستهن برگزار شد. این كرسي ترویدي تاوساط دكاتار 
وسني استهدیهر گرو، علوم اجتمهعي دانشكد، ادباياهت و 
علوم انسهني ارائه گردید. ایشهن اظههر نمودند: به توجه باه 

هاهی  ههی اجتمهعي  یكي ا  این آسيب روند فزایند،  آسيب
ههی خهنوادگي اسات. بار ایان  اجتمهعي افزایش خشونت

اسهس نههد خهنواد، كه طبق انتظهر بهید محال آراماش و 
ههی عدید، ای روبرو شد،  امنيت بهشد به مشكالت و چهلش

ههی خهنوادگي  ا جمله مسهئلي اسات كاه در  است. قتل
چههرچوب نههد خهنواد، روی مي دهد و دقات و تاوجاه 
بسيهری ا  جرم شنهسهن  جاهماعاه شاناهساهن و ساهیار 

 پژوهشگران را به خود جلب نمود، است. 
وی خهطر نشهن كرد: هرگه، افراد در  مهن هه و  مينه ههی 

مختلف اجتمهعي )مهنند خهنواد،  مدرسه  محل كهر و محلهد
  در معر  كنترل اجبهری گسسته قرار بگيرند  نتيده كاهر 

 یهد تبهكهری مزمن یه ورفه ای خاواهاد باود.   اوتمهل به
اقدامهت پيشگيرانه ال م در این جهت متضامان ماحادود 
سهختن راهبردههی تنبيهي در كنترل جرم و پياهد، ساه ی 

مدموعه ای ا  سيهست ههی دولتي است كه در ماياهن 
سهیر چيزهه  پشتيبهن محل كهر دموكراتيك تر باهشاناد  
امنيت اقتصهدی وسيع و گسترد، برای آوهد جهمعه فراهام 
بيهورند و توسعه بهداشت و سالمت و مراقبت ا  كودكهن و 

 خهنواد، ههی در معر  خطر را تضمين كند.
كنند، دكتر وسني ا  گارو، عالاوم  در این كرسي ارائه

اجتمهعي و نهقدان دكتر سهالر ایي ا  گرو، فقه و واقاوق  
دكتر وسين بر ا  گرو، علوم اجتمهعي و وميدیهن معاهون 
اجتمهعي و پيشگيری ا  وقوع جرم دادگستری كل استاهن 
سيستهن و بلوچستهن بودند. مدیریت جلسه نيز بر عاهاد، 

 دكتر اربهبي ا  گرو، فقه و وقوق بود.
درادامه این جلسه نهقدان به بيهن نقدههی خاود باه ایان 

كنند، به برخي ا  این نقدهه پهساخ  مو وع پرداختند و ارائه
داد. در پهیهن هم به بيهن نكهت و سؤاالت وضهر در جلساه 

 پرداخته شد.

 برگزاری جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

جلسه كميته دستگههي كرسي ههی نظریه پردا ی دانشگه، 
سيستهن و بلوچستهن آبهن مه،  امسهل در سهلن كنفاراناس 
وو ، ریهست برگزار گردید. در این جلسه دكاتار ر اهیاي 
رئيس دانشگه، به بيهن اهميت كرسي ههی نظریه پاردا ی 
در دانشگه، سيستهن و بلوچستهن  بر وركت به سمت تمركز 

 كرسي هه بر مسهئل جهمعه و دانشگه، تهكيد كردند.
در ادامه دكتر وسني فر رئيس مركز كرسي ههی ناظاریاه 
پردا ی دانشگه،  من بيهن گزارشي ا  آخرین جلسه هيهت 
ومهیت كرسي ههی نظریه پردا ی شورای عهلي اناقاالب 
فرهنگي  به تشریح اقدامهت اندهم شد، در دانشگه، سيستهن 
و بلوچستهن در این  مينه پرداخت. در پهیهن اعضهی جلساه 

به بيهن دیدگهههی خود پرداختند و سه طرح نهمه كرساي 
ترویدي مورد بررسي قرار گرفت و جاهات بارگازاری  

 مصوب گردید.
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باررساي ” سي و سومين كرسي ترویدي تحت عناوان 
مفهوم نشهط و مولفه ههی ان در اسالم و مصهدیق قهبل 

 برگزار گردید.“ اجرا در دانشگه،
در این كرسي دكتر سيد محمد وسين موسوی ا  گارو، 
علوم قران و ودیث در دو قسمت بحث را ارائه دادند كه 
در  قسمت اول ا  مبهوث نظری ایشهن نشهط را در لغت 
و اصطالح تعریف و در نههیت نشهط را )به واهلاتاي ا  
برانگيختگي  هيدهن  سبك بهلي  سر  ندگي روواي و 
رواني معنه كرد، و  د ان را )كسلد به معنهی ایستهیي و 
سكونت تبيين نمودندد. در ادامه سه مولفه شكل دهناد، 
نشهط را در اسالم كه )وركت  ر همندی  هدفد اسات 

تو يح دادند و ر همندی را در دو جنبه تكوین و تشاریاع 
تو يح دادند كه در جنبه تكوین صبر در برابر نهخوشهیندهه 
و شكر دربهر، اتفهقهت خوشهیند و در جنبه تشریع رغبت در 

واجبهت و مستحبهت و كراهت در ورمتهه و ماكارو، هاه 
تبيين نمودند كه همه موارد پيش گفته بر اسهس ماباهناي 
توويدی و جههن شنهسي و انسهن شنهسي و دین شنهختاي 

 استوار است.
در قسمت دوم بحث ایشهن به مصهدیق قاهبال اجاراء 
نشهط در دانشگه، كه برگرفته ا  سخنهن مقهم ماعاظام 
رهبری است را مطرح كردند و در چههر جنبه نشاهط را 
تبيين نمودند كه عبهرتند ا  نشهط علمي و نشهط سيهسي 
و نشهط معنوی و نشهط جسمي كاه بارای هاركادام 

 مصهدیقي معرفي نمودند.
در ادامه جلسه نهقدان محترم كرسي آقهی دكتر خدایهر و 
خهنم دكتر رقيبي و برخي ا  اسهتيد وه ر در جلسه باه 
بيهن نكته نظرات و انتقهدات خود در این  مينه پرداختند 
و دكتر موسوی به برخي ا  این نقدهه پهسخ دادناد. در 
پهیهن جلسه نيز به پرسش و پهسخ ا  سوی وضهر در جلسه 

 پرداخته شد 

 برگزاری کرسی ترویجی بررسی مفهوم نشاط و مولفه های ان در اسالم و مصادیق قابل اجرا در دانشگاه 

سي و دومين كرسي ترویدي تحت عنوان نقاد ناظاریاه 
در دانشاگاه،  اطالق اخالق و نسبيت رفتهر شهيد مطهری

سيستهن و بلوچستهن برگزار گردید. در این كرسي خاهنام 

دكتر افضل بلوكي ا  گرو، معهرف اسالمي  ارائه دهند، ی 
این كرسي در مورد  پيشينه بحث اطالق و نسابايات را 
مطرح نمود، و  من طرح نظریه اطالق اخالق و نسبيات 
رفتهر  به مبهني این نظریه ا  دیدگه، شهيد پرداخته و سپس 
ان را تحليل نمود، و به نقد ان پرداختند. ا  نظر ایشهن را، 
برون رفت ا  چهلش ههی اخالقي در مواقع تازاوام كاه 
شهيد مطهری دیدگه، خود را در این رابطه مطرح فرمودند  
مطلق دانستن اصول و نسبي دانستن رفتهر نيست چون نقد 
ههی فراواني بر ان وارد است ا  جمله مهمتریان ناقادهاه 
عبهرتند ا : شبهه تعهر  در صورت اطالق اصول اخالقي  
ابههم در مفهوم قيد مصلحت و مفسد،  تسهمح در اواكاهم 
اخالقي  ا  ميهن رفتن رابطه صفهت نفساهناي و رفاتاهر  
نهسه گهری برخي ا  تعبيرههی شهيد  عدم توافق به فاهام 

 عهمه و عدم مطهبقت به نصوص دیني. 
در ادامه جلسه نهقدان كرسي آقهی دكتر نوری) به تنهقا  
موجود در برخي ا  عبهرات اشهر، كرد، و خواستهر تو اياح 
برخي ا  واژ، هه شدندد و آقهی دكتر اسكندری ) به تشریح 
دیدگه، كهنت و دفهع ا  ان در این  مينه پرداختندد و دكتار 
بلوكي به برخي ا  این نقدهه به مقتضهی وقت جلسه پهسخ 

 دادند.
در پهیهن جلسه به پرسش و پهسخ ا  سوی برخي ا  استهدان 

 وه ر در جلسه پرداخته شد.
نهقدان این كرسي دكتر ابراهيم نوری ا  گارو، ماعاهرف 
اسالمي و دكتر اسكندری ا  گرو، فلسفه و مدیر كارساي  

 دكتر وسومي ا  گرو، علوم قران و ودیث بودند 

  برگزاری کرسی ترویجی نقد نظریه اطالق اخالق و نسبیت رفتار شهید مطهری

 برگزاری کرسی ترویجی بررسی انتقادی دیدگاه ها و ابتکارات زبان شناختی عبدالقاهر جرجانی در دانشگاه 

سي و یكمين كرسي ترویدي تحت عنوان بررسي انتقهدی 
دیدگه، هه و ابتكهرات  بهن شنهختي عبدالقههر جرجهناي در 
دانشگه، سيستهن و بلوچستهن برگزار گردید. در این كرسي 
دكتر بتول محسني راد ا  گرو،  بهن و ادبيهت عرب ارائاه 
دهند،   در مورد عبدالقههر جرجهني و تهليفهت ایشاهن باه 
ویژ، دو كتهب اسرار البالغة و دالئل اإلعده  مطهلب خاود 

 را ارائه نمود.
عبدالقههر جرجهني ) ایراني األصل د به تهليف این دو كتاهب 
انقالبي در  بهن شنهسي و فراتر ا  ان در نقد ادبي برپه نمود 
كه نتيده این انقالب توجه به بررسي معنه گرایهنه نحو ویه 
در وقيقت تحليل گفتمهني دستور  بهن متن بود.  آراء و 
نظریهت عبدالقههر جرجهني بخهطر ته گي وباه رو  باودن 
مورد توجه  بهن شنهسهن غربي قرار گرفت.در ادامه كرسي  
ارائه دهند، در خصوص تهریخ ههی انقالب  بهن شناهساي 

)انقالب اول  دوم  سوم و چهاهرمد اشاهراتاي كاردناد و 
مشتركهت و تفهوت ههی آراء جرجهني به انقالب دوم  ساوم 
و چههرم را بيهن نمود. ا  نظر عبدالقههر منظور ا  نحو تنهاه 
وركهتي كه درآخر كلمهت گذاشته ميشود نيسات بالاكاه 
منظور ارتبهط بين معهني كه الفهظ تعبير كنند، ان هه هستند 
مي بهشد. معهني در وقيقت تشكيل دهند، نظم هستناد و 
فهميدن قواعد نحو بر این اسهس است كه به شنهخت نظم 
بيه ندهمد. در پهیهن جلسه نيز وضهر جلسه پرساش هاهی 

 خود را مطرح و ارائه كنند، و نهقدان به پهسخ پرداختند.
نهقدان این جلسه دكتر سيد فرید خليفه لو ا  گرو،  بهن و 
ادبيهت انگليسي و دكتر محمد تقي  ند وكيلي ا  گرو،  بهن 
و ادبيهت عرب و مدیر كرسي هم دكتر ر ه ر هیي ا  گرو، 

  بهن و ادبيهت عرب بودند 
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اداره نشریات 
 علمی

مقهم و یر علوم در امور  به وكم دكتر وسين سهالر آملي قهئم
الملل؛ خهنم دكتر مریم خليلي جههنتيغ  باه عضاویات  بين

ریزی گستارش  باهن فاهرساي و  شورای علمي و برنهمه
هه و مراكز علمي خهرج ا  كشاور  شنهسي در دانشگه، ایران

منصوب شد. در این وكم آمد، است: به عنهیت به دانش و 
ی آمو ش و گسترش  بهن  ی شمه در  مينه تدربيهت ار ند،

عنوان عضو  و ادبيهت فهرسي در جههن  به مدت سه سهل به
ریزی گستارش  باهن فاهرساي و  شورای علمي و برنهمه

 هه و مراكز علمي خهرج ا  كشاور شنهسي در دانشگه، ایران

گاياری ا   شوید. اميد است به باهار، این مركز منصوب مي
اندیشه و رایزني روشنگرانه وتهثير گذار سركهر عهلي و دیگر 

اعضهی محترم شورا مو وع مهم و 
ارجمند گسترش  بهن و فارهاناگ 

ا پيش پي بگيریام و  ایراني را بيش
تاری  ههی واالتار و درخشاهن گهم

برداریم. بهرو ی و سربلندی شمه در 
خدمت به جهمعه علماي كشاور و 

ویژ، در گسترش  بهن فهرسي در  به
جههن را ا  خداوند منهن آر و دارم. 
همینين در وكمي دیگار كاه ا  

سوی دكتر بههدر بهقری معهونت گسترش  بهن فاهرساي و 
شنهسي در خهرج ا  كشورصهدر گردید  خهنم دكتر مریم  ایران

خليلي جههنتيغ به سمت دبير علمي نشست ولقه مشاهوران 
 ویژ، كشور هندوستهن منصوب شد.

خارج از ها و مراکز علمی  شناسی در دانشگاه ریزی گسترش زبان فارسی و ایران عضویت مدیر مسئول و سردبیر نشریه ادب غنایی در شورای علمی و برنامه
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 اعطای نمایندگی انجمن انجمن علوم و مهندسی منابع آب به مدیر مسئول و سردبیر نشریه علمی آب و محیط زیست دانشگاه

اندمن علوم و مهندسي منهبع آب به عضو هيئت  نمهیندگي
علمي گرو، مهندسي عمران و مدیر مسئول و ساردبايار 
نشریه علمي انگليسي  بهن آب و محيط  یست دانشاگاه،  

 دكتر ههشمي منفرد اعطهء گردید.
برابر مفهد آئين نهمه تشكيل و فعهليت نماهیانادگاي هاهی 
اندمن علوم و مهندسي منهبع آب مصوب هشتميان دور، 
هيئت مدیر،  نمهیندگي اندمن علوم و مهندسي منهبع آب 
در استهن سيستهن و بلوچستهن به دكتر سيد اميان آرماهن 
ههشمي منفرد عضو هيئت علمي گرو، مهندسي عاماران 
دانشگه، سيستهن و بلوچستهن اعطهء گردید. ا  مهماتاریان 
فعهليت ههی این نمهیندگي مي توان به موارد  یار اشاهر، 

 كرد:
تشكيل دفتر اندمن در گرو، مهندساي عاماران در  .١

دانشگه، سيستهن و بلوچستهن .  تالش برای ارائه را، 
ول مسهئل و چهلش ههی كشور در  مينه منهبع آب به 

 اندهم امور آمو شي   پژوهشي  و مشهور، ای .
پذیرش عضویت در نمهیندگي در راستاهی تاوساعاه  .٢

 نيروههی مشخص.
همكهری به نههدههی اجرایي در  مينه طرح هه و برنهمه  .٣

 ههی منهبع آب.
ارائه خدمهت آمو شي و كهرگه، ههی تخاصاصاي در  .٤

 وو ، فعهليت نمهیندگي.
تشكيل گردهمهیي ههی علماي و نشاسات هاهی  .٥

 تخصصي به مدو  هيئت مدیر، اندمن.

 علوم  منطقه ای و مجله جغرافیا و توسعه در کارگروه تخصصی علوم جغرافیایی وزارت-عضویت مدیر مسئول و سردبیر نشریات مجله جغرافیا و آمایش شهری

به وكم دكتر مدتبي شریعتي نيهسر معهون آمو شي و ارت 
علوم  دكتر عيسي ابراهيم  اد، آكبهد  به عضویت كهرگارو، 
تخصصي علوم جغرافيهیي و ارت علوم  تحقيقهت و فنهوری 

و  ٨ ٦منصوب شد. در این وكم آمد، است: در اجرای مواد 
آئين نهمه شورای گسترش و برنهمه ریزی آمو ش عهلي  ١١

و به توجه به سيهست و ارت علوم   تحقيقهت و فنهوری در 
یكپهرچگي كهرگرو، ههی تخصصي و همینين به عنهیت به 
پهیهن یهفتن مراول انتخهبهت اعضاهی ایان كاهرگارو،   
بدینوسيله جنهبعهلي راكه ا  آرای ال م بارای وضاور در 
عرصه تصميم سه ی   مشهور، در سيهست گزاری و برنهماه 
ریزی در وو ، علوم انسهني برخوردار شد، اید  به ماوجاب 

این وكم  برای مدت دوسهل باه عضاویات كاهرگارو، 
تخصصي علوم جغرافيهیي منصوب مي نمهیم آنیه در دور، 
جدید مورد تأكيد است  تعهمل و همههنگي تصميماهت در 
وو ، آمو ش و پژوهش  توسعه آمو ش عهلي متنهسب باه 
به ار كهر  نوآوری در روش ههی آمو ش  شنهسهیي و رصاد 
تحوالت علم و فنهوری  كمك باه ارتاقاهء و تاوساعاه 

ههی  ههی كهربردی و تقه همحور  استفهد، ا  ظرفيت پژوهش
ساه ی  ههی علمي  بوماي ویژ، اندمن نههدههی غيردولتي به

بخشي به مادارج  هه بروسب نيه  جهمعه  تنوع علوم و رشته
تحصيلي منطبق به استهنداردههی جههني و افزایش ساطاح 

آموختگهن است. اميداست به اساتاعاهنات ا   مههرت دانش

هاهی  گيری ا  تمهمي توان و شهیستگاي خداوند متعهل  بهر،
ناظاران و اعضاهی  اندیشي به صهواب ای خود و هم ورفه

 كهرگرو،  در اعتالی آمو ش عهلي كشور موفق بهشيد.

 مخاطرات محیط طبیعی به عنوان همکار کارگروه اقلیم شناسی و هواشناسی کشور   انتخاب  سردبیر نشریه مجله

طي وكمي ا  سوی دكتر محمود نيلي اومد آبهدی رئياس 
هيئت ویژ، گزارش ملي سيالب هه دكتر محمود خساروی 
عضو هيئت علمي دانشگه، سيستهن و بلوچستهن به عناوان 

 همكهر كهرگرو، اقليم شنهسي و هواشنهسي منصوب شد.
در این وكم آمد، است : اوترامه به عنهیت به وكم شاماهر، 

رئيس جمهور محترم مبتاناي بار  ٩٧/١١/٢٧مورخ  ٦٨٩١
و بنه باه  «هيئت ویژ، گزارش ملي سيالب هه  »تشكيل 

پيشنههد جنهب آقهی دكتر بهلول عليدهني   رئيس محاتارم 
كهرگرو، اقليم شنهسي و هواشنهسي   به موجب این وكم به 

عنوان همكهر كهرگرو، اقليم شنهسي وهواشنهسي هايائات 
مذكور منصوب مي شوید. انتظهر دارد به توجه به ساواباق 
علمي و اجرایي ار ند، خود  كهرگرو، را در تهياه گازارش 

در كشور یاهری  ١٣٩٨مستند و دقيق ا  سيالب ههی سهل 
نمود، ته پس ا  تلفيق به گزارش سهیر كاهرگارو، هاه باه 
استحضهر ریهست محترم جمهور و ملات شاریاف ایاران 
رسهند، شود. اميد است در اندهم این وظيفه ملي موفاق و 

 سربلند بهشيد
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دستاي و  ههی دانشدویهن صنهیع نمهیشگه، آثهر و توانمندی
فرش در گهلری هنر واقع در فن به ار دانشگه، باه وضاور 

 دكتر ر هئي  رئيس دانشگه، افتتهح شد.
دستاي و  ههی دانشدویهن صنهیع نمهیشگه، آثهر و توانمندی

فرش در گهلری هنر واقع در فن به ار دانشاگاه، شاهمال: 
هاهی ساناتاي  معرق  كهشي شكسته  تذهيب و سهیر هنر

رئيسه و جمعي ا   بهشد  كه پس ا  افتتهح  ا  سوی هيئت مي
 ههی دانشگه، مورد به دید قارار گارفات. روسهی دانشكد،

 است  

 افتتاح نمایشگاه آثار و توانمندی های دانشجویان صنایع دستی و فرش توسط ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان

دكتر وسين وسيني گيو عضو هيهت علمي گرو، ریاه اي 
موفق به كسب لوح تقدیر هيهت امنهی جهیز، دكتر مصهوب 
گردید همزمهن به افتتهويه پندههمين كنفراناس ریاه اي 
 ایران این جهیز، به آقهی دكتر وسين وسيني گيو اهدا شد.
باه منظور تداليل ا  ماقهم علمي دكتر غااالماحاسايان 

ای باه ناهم ایشهن باه نااویسانادگااهن  ماصهواب  جاهیز،
شاود كه ا  ناظر مااحاتاوا   آثاهر تاأليفي ریه ي اعاطه مي

شيو، ناگهرش و كيفيت چاهپ بارجساته باهشاند. تانهه در 
ماوارد خهص نيز  ا  مترجمهن آثهر برجسته ریه ي تاقادیار 

 شود. مي
 ٤كتهب تآليفي فهرسي و  ٢٤پيرو فراخوان این جهیز،  تعداد 

كتهب ترجمه  بارای ار یاهباي  ٧كتهب تأليف انگليسي و 
 دریهفت شد، بود. بر اسهس معيهرههی تدوین شد،  كتهب

 Mathematical Analysis and its Inherent 
Nature  

تأليف آقهی دكتر وسين وسيني گيو توسط اندمن ریه اي 
به چهپ رسيد، است.  این كتهب یك  ٢١١٦آمریكه در سهل 

كتهب درسي برای دروس آنهليز ریه ي كهرشناهساي 
ریه ي است و پيش نيه ههی ان وسهب دیفرانسيل و 
اتنگرال توابع یك متغير، و چند متغير، ماقادماهتاي 

د هساتاناد. ا  ٢و  ١)دروس ریه ي عماوماي 
ههی این كتهب عالو، بر سهختهر منظم و نحو،  ویژگي

نگهرش سليس و قهبل فهم  دارا بودن تاماریاناهت 
متنوع و  تفسيرههی شهودی ا  بسيهری ا  نتهیاج و 

ههی كتهب ایان  مثهل هه است. یكي دیگر ا  ویژگي
شود: تكميل  است كه به دو بخش اسهسي تقسيم مي

ههیي ا  آنهلياز باررساي  و انتزاع. در  بخش اول جنبه
شوند كه مطهلب مربوط به وسهبلن را به صورت نظاری  مي

كند  در واقع دانشدویهن  اباتادا ماهاماتاریان  تكميل مي

فارا    Rههی آنهليز را در مورد فضهی كالاساياك  جنبه
ههی خود بر پهیه وسهبهن را  ههی آموخته گيرند و شكهف مي

ههی وساهباهن باه یاك  كنند. در بخش دوم جنبه پر مي
تر  یعني نظریه فضهههی متریك به صاورت  چهرچوب كلي

گهم به گهم اندهم شد، مفههيم مهم مهنند ود  پيوستگاي و 
 شود. تر اندهم مي همگرایي در چهرچوبي گسترد،

 ههی بهال بهعث شد كه كتهب ویژگي
 Mathematical Analysis and its Inherent Nature  

توسط كميته جهیز، مصهوب به عنوان كتهب الیق تاقادیار 
 شنهخته شود.

 اهدای جایزه دکتر مصاحب به آقای دکتر حسین حسینی گیو همزمان با افتتاحیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران 

  INEC/TC105انتصاب دکتر عبدالرضا صمیمی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به سمت رئیس کمیته فنی 

طي وكمي ا  سوی رئيس كميته ملي برق و الكتروناياك  
ایران دكتر عبدالر ه صميمي به عنوان رئيس كميته فاناي 

INEC/TC105  .فنهوری ههی پيل سوختي منصوب شاد
 در این وكم آمد، است:

نظر به تعهد و فعهليت ههی ار ند، جنهبعهلي وبه موجب ایان 
/INECبه عنوان رئيس كميته فني  ٩٨/٥/٢ابالغ ا  تهریخ 

TC105  فنهوری ههی پيل سوختي و به مدت ساه ساهل
منصوب مي شوید . انتظهر ان است به توجه به توان علمي و 
تدربي خود نسبت به ارتقهء سطح مشهركات در تادویان 
استهنداردههی بين المللي به همفكری وهماكاهری ساهیار 

اعضهی كميته و  من تمهیل و همههناگاي 
مستمر به دبيرخهنه كاماياتاه مالاي بارق 
والكترونيك ایران اهتمهم ور ید، و نقش ان 
كميته را در تدوین استهنداردههی بين المللاي 
تقویت فرمهئيد. اميد است به تالش و جدیات 
هر چه بيشتر واستعهنت ا  درگه، رباوباي در 
راستهی توسعه و ترویج مشهركت در  مياناه 
تدوین استهنداردههی ملي و بين المللي موفق 

 و موید بهشيد.
 محمدعلي اخوان بههبهدی
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اولویت های 
 87 پژوهشی

به اطالع دانش آموختگهن  دانشدویهن و فهرغ التحصياالن 
مقهطع كهرشنهسي ارشد و دكترای متقه ي هاماكاهری در 
طرح ههی كسر خدمت سربه ی و نخبگي)جهیگزین خدمت 
سربه ید سه مهن پدافندغيرعهمل كشور مي رساهناد طارح 
پژوهشي و ومهیت ا  پهیهن نهمه هه ليست اولاویات هاهی 
پژوهشي كسر خدمت در معهونت اطالعهت و عامالاياهت 

 سه مهن پدافندغيرعهمل كشور به شرح  یر است:

  بررسي انواع الگوههی برآورد ریسك به تهكيد بر سيساتام
 اطالعهت مكهني

  طراوي  پيهد، سه ی و توسعه سهمهنه ههی وهمي تصميام
 در پدافندغيرعهمل  SDSS گيری

  طراوي و پيهد، سه ی سهمهنه یكپهرچه ار یهباي آساياب
 GIS پذیری  یرسهخت ههی كشور در بستر

  طراوي و پيهد، سه ی سهمهنه جمع آوری و مدل ساه ی
 داد، ههی بحران ههی غيرطبيعي

   پهنه بندی آسيب پذیری استهن و شهرهه به استافاهد، ا
 سهمهنه اطالعهت مكهني

  تحليل آسيب پذیری و خطرپذیری مكهني مراكاز ثاقال
 استهن هه

 اوصه شهخص ههی آسيب پذیری 

  كهربرد سهمهنه اطالعهت مكهني در پادافانادغايارعاهمال
 كشورههی پيشرفته

  بررسي انواع سهمهنه ههی اطالعهت مكهناي كشاورهاهی
 پيشرفته به نگه، پدافندغيرعهمل

 تااهاايااه الیااه هااهی GIS  یاارسااهخاات هااه  –
 یرسهخت ههی طبيعاي و   GEODATABASE تهيه 

 انسهنيي

 طراوي و پيهد، سه ی سهمهنه ههی GIS   ابزارههی مكهني
 به اهداف پدافندغيرعهمل

 اندهم انواع مدل سه ی هه ماباتاناي بار GIS   بارای
پدافندغيرعهمل )به ویژ، مدل سه ی تهدیدات شيميهیاي  

  یستي و پرتوید

  تدزیه وتحليل جغرافيهیي محل قرارگيری  یارساهخات
ههی ويهتي و وسهس / صنهیع شيميهیي / سد / خاطاوط 

 انتقهل گه  و نفت و سهیر  یرسهخت هه

  تهيه الگوی برآورد خطر  یرسهخت هه در بستر جاي آی
 اس

 برنهمه ریزی مبتني بر GIS   در شهرههی جدید بر اسهس
  یرسهخت هه

  مكهن یهبي  یرسهخت هه به استفهد، ا  تدزیه وتحليل چند
 و بررسي مكهن یهبي ههی نهمنهسب  GIS معيهر، و

 فرمهندهي و كنترل مبتني بار GIS   بارای وافاهظات
  یرسهخت ههی ويهتي

 GIS  برای امنيت ومل ونقل مواد پرخطر شيمياهیاي –
   GIS ومل ونقل مواد پرخطر بر اسهس 

  ،ار یهبي فضهیي  یرسهخت ههی )گه   برق و...د به استفاهد

   GIS ا 

  نقش اطالعهت مكهني در وفهظت ا   یارساهخات هاهی
 ويهتي

 یرسهخت داد، ههی مكهني در مدیریت بحران غيرنظهمي  

 كهربرد GIS  در مدیریت بحران غيرنظهمي 

  انتخهب عرصه ههی ایمن در سطح استهن باه وسايالاه
 سيستم اطالعهت مكهني

  مدل سه ی پراكند، سه ی  یرسهخت ههی واياهتاي و
وسهس و مراكز جمعيتي به وسيله سيساتام اطاالعاهت 

 مكهني

  اندهم پروژ، ههی پدافندغيرعهمل در مينه وليل خطار و
 ایمن سه ی مراكز جمعيتي و وهیز اهميت

 تركيب علم جغرافيه به علوم پزشكي )پدافند  یساتاي –
 سالمتد 

  طراوي و پيهد، سه ی یك سهمهنه ههی اطالعهت مكهناي
برای انواع تهدیدات وو ، پدافندغيرعهمل نظير تهدیادات 

  یستي  شيميهیي  پرتوی و...

 بسترههی ایدهد نهامني  یرسهخت هه در منهطق مر ی 

  تهثير  یرسهخت ههی كشورههی هماساهیاه بار كشاور
ج.ا.ایران نظير تهثير نيروگه، هسته ای ارمنستهن و ساد 

 آتهتورک تركيه

  الزامهت و مالوظهت پدافندغيرعهمل در اواداث ماراكاز
 بزرگ صنعتي )مثل دامشهرد

  مدل سه ی مكهني هم جواری كهربری هاهی ویاژ، و
 پرخطر

  كهربرد پدافندغيرعهمل در برنهمه ریزی ماناطاقاه ای و
 شهری

 بررسي سه گهری و عدم سه گهری كهربری هه 

 مراكز پرخطر 

 اوصه شهخص ههی مراكز پرخطر 

   تدزیه وتحليل جغرافيهی مراكز پرخطر شيميهیي  پرتوی
  یستي و...

 تعيين تهب آوری  یرسهخت هه 

 آیند، پژوهي تهدیدات در وو ،  یرسهختي و فنهوری 

 ،فرصت هه و تهدیدات – آیند، پژوهي فنهوری ههی آیند 

  تدوین نظهم رصد و پهیش اطالعهت در واو ، عالام و

 فنهوری

  الزامهت و مالوظهت پدافندغيرعهمل در اواداث ماراكاز
 بزرگ توليد و تو یع پرورش و تو یع دام مثل دامشهر

اولویتهای پژوهشی کسر خدمت در قـراراـاه  
 پدافنداقتصادی سازمان پدافندغیرعامل کشور:

تبيين مولفه ههی اصلي دفهع اقتصهدی به رویكرد پدافاناد  · 
 غيرعهمل

نقش كيفيت توليدات داخلي در دفاهع اقاتاصاهدی و   · 
 راهكهرههی تقویت آن

 توسعه فرهنگ كسب و كهر در دفهع اقتصهدی ·
 قوانين و مقررات مورد نيه  در تحقق دفهع اقتصهدی  ·
 اصالح الگوی مصرف و نقش ان در دفهع اقتصهدی  ·
 اقتصهد مردمي و پهیدار در دفهع اقتصهدی  ·
راهكهرههی خودكفهیي در توليد محصاوالت راهاباردی   · 

 وابسته به خهرج
بررسي ظرفيت سه مهن ههی بين المللي و منطقه ای در  · 

 جهت تقویت بنيه دفهعي اقتصهد كشور
 راهكهرههی ارتقه توليد ملي به رویكرد اقتصهد مقهومتي ·
 شهخص هه و مولفه ههی مقهوم سه ی اقتصهد   ·
 آیند، پژوهي تهدیدات اقتصهدی آتي دشمن  ·
مطهلعهت تطبيقي كشورههی مورد تحریم و را، ههی مقهبله  · 

 به تههجمهت اقتصهدی دشمن
راهكهرههی مصون سه ی به ار سرمهیه در برابر تهدیدات و  · 

 آسيب هه
آسيب شنهسي نظهم مهلي كشور به مالوظهت پدافند غايار   · 

 عهمل
ار یهبي نههدهه و موسسهت نظهم مهلي كشور و طبقه بندی   · 

 آنهها  لحهظ آسيب پذیری در برابر تهدیدات خهرجي
تدوین الگوی مدیریت هوشمند ار ی كشور جهت مصون   · 

 سه ی ا  تكهنه ههی اقتصهد بين الملل
امكهن سندي متنوع سه ی و تشكيل سبد ار ی كشاور  · 

 جهت كههش ریسك وهصل ا  نوسهنهت قيمتي بين المللي
راهكهرههی مصون سه ی به ار پول در برابر تاهادیادات   · 

 وآسيب هه
تدوین الگوی مصون سه ی صنعت بيمه كشور در بارابار   · 

 آسيب هه و تهدیدات خهرجي
 الگوی مدیریت بهينه و هوشمند به ار غير متشكل پولي  ·

 جهت اطالعات بیشتر:
آدرس تهران  خيهبهن مديدیه شمهلي )استاهد وسان باناه 
شمهليد  جنب كوچه شهيد علي بخشي سه ماهن پادافاناد 

 غيرعهمل كشور  قرارگه، پدافند اقتصهدی
 ١٢١-٢٥٩٣٥٢١٤و  ١٢١-٢٥٩٣٥٣٣٧شمهر، تمهس : 

 info@econdefense.ir رایهنهمه:

   www. econdefense.ir تهرنمه:

  8931اولویت های پژوهشی و فناوری سازمان پدافندغیرعامل کشور در سال  
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 فراخوان
81 

سه مهن غذا و دارو )مركز تحقيقهت والل جمهوری اسالمي 
ایراند فراخوان طرح ههی تحقيقهتي در واو ، ساالمات  
طههرت  وليت و ورمت فرآورد، ههی سالمات ماحاور و 

 خدمهت سالمت را اعالم كرد.
مركز تحقيقهت والل جمهوری اسالمي ایران ا  تاماهماي 
موسسهت تحقيقهتي و پژوهشي  ماراكاز آماو ش عاهلاي  
متخصصين و پژوهشگران دعوت مي كند تاه باه ارساهل 
پيشنههدات  پروپو ال و طرح ههی تحقيقهتي  این مركز را در 
وظهیف قهنوني و وف  و صيهنت ا  سالمت و بهداشت جهمعه 

 یهری كنند. 

  بهداشت و سالمت در توليد و فرآوری ماحاصاوالت و
 خدمهت سالمت

  وليت و ورمت در توليد و فرآوری محصوالت و خدماهت
 سالمت

  روش ههی شنهسهیي و تعيين مقدار اجزای متشكله مواد و
 فرآورد، ههی سالمت 

 شنهسهیي تقلبهت در مواد و فرآورد، ههی سالمت 

  چگونگي به رسي و ار یهبي و مراول ان در فرآیند و نظهم
 سالمت و وليت فرآورد، هه و خدمهت

  شيو، ههی نمونه برداری و آ مون مواد و فارآورد، هاهی
 سالمت

  تدهرب كشورهه و فرآیند صدور گواهي در  مينه وليت و
 ورمت فرآورد، ههی سالمت و خدمهت

  وليت و ورمت در مواد و فرآورد، ههی اصالح ژناتاياك
 شد،

  بررسي اثرات مواد بر سالمت به روش هاهی ماخاتالاف
 )بهليني و ...

  ،وليت و ورمت در افزودني ههی به كهر رفته در فارآورد
 ههی سالمت

 ...اقتصهد سالمت  دارو  غذا  والل و 

  ،مبهوث فقهي در وو ، طههرت  وليت و ورمت فارآورد
 هه و خدمهت سالمت

 بيمه و بهنكداری اسالمي و والل 

  معمهری اسالمي و والل و گردشگری سالمت  اسالماي
 و والل 

ا  جمله مو وعهت مطرح شد، ا  سوی مركز تحاقاياقاهت 
والل جمهوری اسالمي ایران بارای ارایاه طارح هاهی 

 تحقيقهتي هستند.
به دليل نيه ی كه در كشور وجود دارد  ا  تمهمي موسساهت 
تحقيقهتي و پژوهشي  مراكز آمو ش عهلي  متخصاصاهن و 
پژوهشگران دعوت مي شود ته پيشنههدهه  پروپو ال و طارح 
ههی تحقيقهتي خود را در  مينه ههی والل به آدرس مركاز 

 -٢٤پالک  -ملي تحقيقهت والل جمهوری اسالمي ایران
 -بهالتر ا  ميدان ولاي عصار )عاجد -خيهبهن دانش كيهن

خيهبهن ولي عصر )عجد  ارسهل كنند. طرح ههیي كه به ایان 
مركز ارسهل مي شوند  چنهنكه ا  لحهظ مو اوع  روش و 
هزینه مورد تهیيد معهونت پژوهشي مركز تحقيقاهت واالل 
بهشند  مورد ومهیت مهلي  لدستيكي و معناوی قارار ماي 

 گيرند.
 info halal.ac.ir: آدرس پست الكترونيك

 فراخوان طرح های  پژوهشی مرکز تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران

 فراخوان پروژه های پژوهشی شرکت پایانه های نفتی ایران

بي شك رشد و توسعاه ا  اساهساي تاریان ناياه هاهی 
سه مآنههبرای رسيدن به تعهلي بود، و ناگاههاي گاذرا باه 
عملكرد سه مهن ههی بزرگ نشهن مي دهد سه مهن هه برای 
نيل به اهداف خود وابستگي شدیدی به نقش پاژوهاش و 
فنهوری در ارایه راهكهرههی نوین و پيمودن سریع تر مسيار 
نقشه را، موفقيت دارند. پژوهش نقش كليدی و مهماي در 
توسعه سه مهن هه ایفه نمود، و مسلمهً دستيهبي به تاوساعاه 
همه جهنبه بدون بهر، گيری منهسب ا  یهفته ههی پژوهشاي 
ميسر نخواهد شد. نقش پژوهش در توسعه پاهیادار چاناهن 
برجسته و انكهرنهپذیر است كه مي توان ان را بدون تاردیاد 
نيروی محرک توسعه در تمهمي وو ، هه به وسهب آورد. لذا 
یكي ا  عنهصری كه هموار، آیند، فعهليت سه مهن را تضمين 
مي نمهید پژوهش  نوآوری و فنهوری در سه مهن بود، و هار 
صنعتي جهت وركت به سمت خودكفهیي نيه مند تالش بي 
 وقاافااه در را، پااژوهااش و فاانااهوری مااي بااهشااد.
شركت پهیهنه ههی نفتي ایران نيز هم راسته به سيهساتاهاهی 
كالن كشور و صنعت نفت  اندهم پروژ، هاهی پاژوهشاي 
كهربردی به ویژ، در وو ، فنهوری و سهخت داخل تدهيازات 
مرتبط به فعهليت ههی تخصصي خود )دریهفت  ذخير، سه ی  
اندا ، گيری و صهدرات نفت خهمد را در دستور كهر خود قارار 
داد، است. به همين منظور ادار، پژوهش و فنهوری شركات 
پهیهنه ههی نفتي ایران به عنوان به وی تحقيقهتي شركت و 
همسو به سيهستههی كالن صنعت نفت به بررسي و شنهخت 
نيه ههی تحقيقهتي صنعت و راهبری پروژ، ههی پژوهشي در 
 مينه ههی مورد نيه  در وو ، وظهیف خویش پارداخاتاه و 

طبق نظهم نهمه جهمع راهبری پژوهش  فنهوری و ناوآوری 
صنعت نفت  رویكرد پروژ، ههی پژوهشي را به پروژ، هاهی 
طراوي و سهخت داخل تغيير داد، و به یك برناهماه ریازی 
مدون در وو ، فعهليت ههی تخصصي شركت نسابات باه 
تعریف و اجرای پروژ، ههی پژوهشي اقدام ناماود، و باه 
منظور كهربردی تر نمودن نتهیج و به هدف وداكثر ناماودن 
اثربخشي  پروژ، ههی پژوهشي كهربردی در واو ، هاهی 
فنهوری و سهخت داخل به اندهم رسهند، است. رویكرد ادار، 
پژوهش و فنهوری در كليه پروژ، ههی آتي نيز ماتاقاه اي 
محور بودن پروژ، هه و طراوي و سهخت داخل و بوميساه ی 
دانش فني مي بهشد. در همين راسته ادار، پژوهش و فنهوری 
شركت پهیهنه ههی نفتي ایران به منظور رفع نيه ههی شركت 
و دستيهبي به خودكفهیي و قطع وابستگي به خهرج  ته كناون 
پروژ، ههی پژوهشي كهربردی  یر را در وو ، ههی فنهوری و 
سهخت داخل به محوریت توليد علم و كسب دانش فني باه 

 اندهم رسهند، است: 

  طراوي و سهخت دستگه، سيهر صحت سنج سيستم هاهی
اندا ، گيری خودكهر )تهنك پروورد و اماكاهن ساناداي 

 افزایش دقت دستگه، و بهبود استهنداردههی جهری

  تدوین دانش فني  طراواي و ساهخات كاهرت هاهی
و دسااتااگااه،   GEOFLOدسااتااگااه،الااكااتااروناايااكااي 

PANALARM   جزیر، خهرگ 

  تدوین دانش فني  طراوي و سهخت كهرت الكتروناياكاي
CPU  ،دستگهGEOFLO  جزیر، خهرگ 

  طراوي و توليد نمونه پودری محصول ميكروبي جاهات

 رفع آلاودگاي هاهی نافاتاي فاه  ماهیاع و جاهماد
طراوي و سهخت سهمهنه پيشگيری ا  تشكيل رساوب در 

 (SRJ)مخه ن

 طراوي  سهخت و نصب به وی باهرگاياری نافات خاهم 
امكهن سندي  طراوي و سهخت پوشش ساياماهناي در 

و اجرا و جهیگزیني ساياساتام   Tراهروی وصولي اسكله 
 جدید

  ،طراوي و سهخت كهرت ههی الكتاروناياكاي دساتاگاه
 فلوكهمپيوتار ماياتاریاناگ اول پاهیاهناه عسالاویاه
توسعه دانش فني و توليد مهد، پراكند، كنند، لكه نفتي باه 

 (Bio-OSD)پهیه بيولوژیكي 
لطفه جهت كسب اطالعهت بيشتر به دبيرخهناه در ارتاباهط 

یه   ٨٨٥٣٤٨٢٩ بهشيد. شمهر، تمهس واود پژوهش و توسعه:
خيهبهن ودت ساوری  -به آدرس: تهران: خيهبهن پهسداران 

 مكهتبه نمهیيد.  ١١پالک  -)نيستهن هفتمد 
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اولویت های 
 83 پژوهشی

پژوهشگه، تربيت بدني و عالاوم ور شاي باه ماناظاور  
پهسخگویي به نيه ههی پژوهشي كشور در عرصاه ور ش  
اجرای پژوهش ههی كهربردی و فرهنگ سه ی پژوهش در 
ور ش را ا  مهمترین رسهلت ههی خود قارار داد، اسات. 
همینين به نگههي به چشم اندا   سيهست هه و اهداف كلي 
پژوهشگه،  مهموریت این مركز را به عنوان مرجع پژوهاش 
كشور در وو ۀ علوم ور شي و در شرایط كنوني باياش ا  
گذشته برجسته كرد، است. این اولویت هه در راستهی تأكيد 
مسئوالن ارشد نظهم  اسنهد بهال دستي ا  جمله سند چشام 
اندا  بيست سهله  نقشه جهمع علمي كشور  نقاشاه جاهماع 
علمي سالمت  برنهمه راهبردی و ارت علوم  تحقياقاهت و 
فنهوری  نظهم جهمع توسعة ور ش  بارناهماه راهاباردی 
پژوهشگه، تربيت بدني و علوم ور شي و دیدگه، متخصصهن
) شورای پژوهشي و گرو، ههی پژوهشي پژوهشگه،د و باه 
هدف توسعة ور ش همگهني  تربيتي  قهرمهني و ورفههی و 
به رویكرد جهمعيت و كالن نگری و نيه  محور بودن  تدوین 

شد، است و در اجرای آنههتهكيد بر مشهركت مهدی و معنوی 
 نههدههی اجرایي  علمي و پژوهشي كشور است.

این اولویت هه در هشت محور به شرح  یر تادویان شاد، 
 است: 

 محورهای اصلی

 فعهليت بدني  تندرستي و پيشگيری ا  بيمهری 
 فنهوری و نوآوری در ور ش 
سيهستگذاری و توسعة پهیدار در ور ش 
صنعت ور ش 
 مطهلعهت روانشنهختي و توسعة فرهنگي و اجاتاماهعاي

 ور ش
توسعة ور ش بهنوان 
ور ش قهرمهني و ورفه ای 
تربيت بدني ویژ،) ور ش برای بيمهران و كم توانهنهند 

عالقه مندان محترم مي توانند برای كسب اطالعهت بيشتر 
به پهیگه، اطالع رسهني پژوهشگه، علوم ور شي باه آدرس 

http://ssrc.ac.ir/      و سهمهنه پژوهشيهر پژوهشگه، باه
مراجعه نمود، یه به پسات    /http://ris.ssrc.ac.irآدرس 

الااكااتااروناايااك مااعااهوناات پااژوهشااي بااه آدرس 
ssri.r.d@gmail.com    .مكهتبه نمهیند 

   

 الف: معاونت اردشگری 
آسيب شنهسي عوامل مؤثر بر ميزان كهرایي طروهاهی  .١

 توسعه ای بخش گردشگری 
بررسي سهختهر و سطوح برنهمه ریزی گردشاگاری در  .٢

 سهختهر ارگهنيكد  -روش شنهسي-كشور )رویكرد
 تدوین  وابط طراوي و توسعه فعهليتههی طبيعتگردی  .٣
 طراوي و تعریف مسيرههی طبيعت گردی نهشنهخته .٤
مطهلعه ميداني و پژوهش در خصوص نحو، و الاگاوی  .٥

 استقرار و محل اسكهن تمهمي ایالت عشهیر در كشور
پژوهش دربهر، اطالعهت كوچ و نقشه مسايار كاوچ  .٦

 عشهیر در راستهی تهيه مسير گردشگری عشهیری
پژوهش در ارتبهط به ظرفياتاهاهی گاردشاگاری در  .٧

 روستهههی هدف گردشگری 
پژوهش و مطهلعه در خصوص ظارفايات پاذیارش  .٨

 گردشگر برای هر یك ا  روستهههی هدف گردشگری
 مطهلعه امكهن سندي اقهمتگههههی بوم گردی  .٩
مطهلعه تطبيقي در خصوص گردشاگاری ور شاي و  .١١

 چگونگي توسعه ان به توجه به اقدامهت كشورههی برتر 
مطهلعه و امكهن سندي در خصوص ظرفيتههی منهطق  .١١

 مختلف كشور در وو ، گردشگری ور شي
بررسي تدهرب جههني در خصوص الگوههی نظهرت بر  .١٢

 تأسيسهت و خدمهت گردشگری و ارائه الگوی منهسب 
 ارائه الگوی جهمع نظهم آمهری خدمهت گردشگری  .١٣
بررسي تدهرب جههني در  مينه سهختهر تشاكالاهاهی  .١٤

ورفه ای همهنند اتحهدیه ههی صنفي گردشگاری در 
 سطح بين المللي و چگونگي استفهد، ا  ظرفيت آنهه

بررسي الگوی تقه هی خدمهت گردشگری در بايان  .١٥
 گردشگران داخلي و خهرجي

تأثير صنعت گردشگری در برندسه ی و نفوذ فرهناگ  .١٦
 ایراني در جوامع جههني 

نقش آمو شههی آكهدميك و مههرتي در دستيهباي باه  .١٧

 جهیگه، مطلوب در صنعت گردشگری 
 بررسي مدلههی پيهدهسه ی گردشگری پهیدار  .١٨
استهنداردسه ی آمو شي مشهغل و خدمهت مورد ناياه   .١٩

 انواع تأسيسهت گردشگری
مطهلعه تطبيقي دور، هه  سارفصال هاه و ماناهباع  .٢١

آمو شههی كهربردی گردشگری به منظور شاناهخات  
 ار یهبي و به نگری و ع موجود  

تدوین كتهبیه ههی تحقيقهت به ار بر مبنهی فهارسات  .٢١
 كشورههی هدف گردشگری ج.ا.ایران  

مطهلعه تطبيقي در  مينه سيهستاهاهی تابالاياغاهتاي  .٢٢
 كشورههی پيشرو در صنعت گردشگری دنيه و منطقه  

ار یهبي ابزارههی به اریاهباي دیاداياتاهل در جاذب  .٢٣
 گردشگران به كشور  

چگونگي طراوي و مدیریت كمپين ههی تبالاياغاهتاي  .٢٤
گردشگری در توسعه برند گاردشاگاری كشاورهاهی 

 مختلف  
شنهسهیي سه مهنههی تخصصي بين المللي مرتباط باه  .٢٥

گردشگری در جههن و بررسي ظرفيت ههی آنهن برای 
 ومهیت ههی مهدی و معنوی ا  صنعت گردشگری 

بررسي ميازان اثار گاذاری وضاور ج.ا.ایاران در  .٢٦
نمهیشگههههی بين المللي گردشگری به منظور جاذب 

 گردشگران خهرجي  
آسيب شنهسي مدیریت رویدادههی ملي و بين الملالاي  .٢٧

 گردشگری در كشور  
  ۱۳۹۸ب: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سال 

تدوین كتهب  فيلم و منهبع آمو شي صنهیع دستاي باه  .١
 اولویت صنهیع در وهل منسوخ شدن و منسوخ شد،  

تدوین منهبع آمو شي چند رسهنه ای صنهیع دستي در  .٢
راستهی مدموعه سه ی جهت ایاداهد كاتاهباخاهناه 

 دیديتهلي صنهیع دستي 

 ۱۳۹۸ج: معاونت میراث سال 

 تهيه پروتكل مقهبله به بحران برای مو ، هه  . .١
تعيين روشههی استهندارد و  وابط وفهظتي مقهبله باه  .٢

 عوامل بيولوژیكي موجود در منسوجهت و دست بهفته 
ستورالعمل بررسي آالیند، ههی محيطي مخرب آثاهر د .٣

 تهریخي در مو ، هه و تهيه راهنمهی ار یهبي كنترل و 
تهيه دستورالعمل شيو، ههی بسته بندی و ومل و نقل  .٤

 آثهر مو ، ای  
تهيه دستورالعمل مستندسه ی  وفهظت و مرمت اشياهء  .٥

تهریخي منقول در وين و بعد ا  كهوشاهاهی  -فرهنگي
 بهستهن شنهختي  

دستورالعمل وفهظت و مرمت تهبلوههی نقهشي به ابعاهد  .٦
 بزرگ )نقهشي قهو، خهنه اید  

دستورالعمل وفهظت  مرمت و نمهیش پوشاهک ماو ،  .٧
 ههی مردم شنهسي  

 دستورالعمل وفهظت و مرمت فرش دستبهفت  .٨
تهيه دستورالعمل وفهظت و مرمت ا  اشاياهء چاوباي  .٩

 تهریخي   -منقول فرهنگي
تهيه و تدوین و چهپ واژ، نهمه مصور اموال ماناقاول  .١١

 فرهنگي -تهریخي
طرح جهمع آمهیش مو ، هه در سطح كشور )فاه  اول  .١١

مختلفد بر اسهس شرح خدمهت و شيوهنهمه ادار، كال 
 مو ، هه  

تدوین دستورالعمل ثبت و وف  ميراث  یار آب باه . .١٢
 همرا، مطهلعهت تطبيق
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اداره 
نشریات 

 علمی

نخستين شمهر، مدله مطهلعهت اجتمهعي اقاوام دانشاگاه، 
 سيستهن و بلوچستهن منتشر شد.

این نشریه به عناوان یك نشریه تخصصي به هاماكاهری 
اندمن انسهن شنهسي ایران  تالش دارد ته باه رویاكاردی 
ميهن رشته ای   فضهیي برای پژوهشگران عالقماناد باه 
مطهلعهت قومي فراهم آورد، و راهبردههی منهسبي باویاژ، 
برای فهم و ول مسهئل اجتمهعي مربوط به گارو، هاهی 

 قومي ارائه كند.
انتظهر مي رود مدله مطهلعهت اجتمهعي اقوام  محلي بارای 
ارائه جدیدترین دستهوردههی علمي و اندیشگهني پياراماون 
تنوعهت فرهنگي و مسهئل اجتمهعي مربوط به اقوام بهشاد. 
به همين منظور  هيئت تحریریه و داوران مدله  آماهدگاي 
دریهفت و بررسي مقهالتي ا  وو ، ههی پژوهشي گونهگاون 
اعم ا  علوم اجتمهعي  علوم سيهسي  تهریاخ و باهساتاهن  

 شنهسي  ادبيهت و فرهنگ عهمه را دارند.
صهوب امتيه  این نشریه دانشگه، سيستهن و بالاوچساتاهن 
است كه به همكهری اندمن همكهری انسهن شنهسي ایاران 
بصورت دو فصلنهمه و  بهن فهرسي و به دو شكل چهپاي و 

 الكترونيكي منتشرمي شود. 
ملي  است و به جهمعه علاماي -محدود، نشریه منطقه ای

داخل ایران  نتهیج مهم كهر در  مينه علوم اجتمهعي  علاوم 
سيهسي  تهریخ و بهستهن  شنهسي  ادبيهت و فرهنگ عهمه را 
ارائه ميدهد. و به هدف تمركز بر مطهلعهت كشوری و منطقه 

 ای  در تمهمي محورههی ذكر شد، مقهله مي پذیرد.
 این نشریه به آدرس:

 http://jsse.usb.ac.ir   
جهت ارسهل مقهله و استفهد، اسهتيد و دانشدویاهن قاهبال 
دسترسي مي بهشد. فرآیندداوری و چهپ مقهالت رایگهن و 
 پروسه ار یهبي اوليه در به ،  مهني دو مه، اندهم مي پذیرد. 

 :مشخصات نشریه
 مدیرمسؤل و سردبير:  دكترمحمد عثمهن وسين بر

آدرس نشریه: دانشگه، سيستهن و بلوچساتاهن  دانشاكاد، 
 ادبيهت  گرو، علوم اجتمهعي

آدرس پست الكترونيك مدله: 
jsse.usb@gmail.com  

در نخستين شمهر، ا  این مدله مقهالتي به مقهله ههی  یار 
 منتشر شد:

بررسي نشهنه شنهختي خوراک بلوچي و ماذهاب در  .١
 بلوچستهن ایران

مطهلعه علل  ابعهد و پيهمدههی طرد اجتمهعي بروساب  .٢
 جنسيت

تبيين جهمعه شنهختي اثرات موقعيت اجتمهعاي  ناهن  .٣
 بلوچ بر سالمت روان آنهن

بررسي جهمعه شنهختي علل جمع گرایي تهریاخاي در  .٤
 جوامع عشهیری ایران

انقالب اسالمي و تحول نظهم قشربندی در بلوچستهن  .٥
 ایران

تاركاياسام در  بررسي تهریخي و جهمعه شنهختي پهن .٦
 آذربهیدهن ایران

 انتشار اولین شماره نشریه علمی  مطالعات اجتماعی 
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 عوامل اجرایی نشریات :
 دانشگه، سيستهن و بلوچستهن -بر   مدیر مسئول  و سردبير محمدعثمهن وسين .١
 دانشگه، یزد -سيد علير ه افشهني  عضو هيهت تحریریه .٢
 دانشگه، سيستهن و بلوچستهن -عبهسعلي آهنگر عضو هيهت تحریریه .٣
 دانشگه، سيستهن و بلوچستهن -محمد مهدی توسلي  عضو هيهت تحریریه .٤
 دانشگه، سيستهن و بلوچستهن -عبدالرسول وسني فر  عضو هيهت تحریریه .٥
 دانشگه، سيستهن و بلوچستهن -بر  عضو هيهت تحریریه محمدعثمهن وسين .٦
 دانشگه، مه ندران -اومد ر هیي  عضو هيهت تحریریه .٧
 دانشگه، تهران -مهرداد عربستهني  عضو هيهت تحریریه .٨
 پژوهشگه، علوم انسهني و مطهلعهت فرهنگي -نعمت اهلل فه لي  عضو هيهت تحریریه .٩
 دانشگه، كردستهن -اميد قهدر اد،  عضو هيهت تحریریه .١١
 دانشگه، امهم صهدق )عد -مهدی محسنيهن راد  عضو هيهت تحریریه .١١
 

عبدالرسول وسني 

 محمد مهدی توسلي  عبهسعلي آهنگر 

 بر  محمدعثمهن وسين

 مهرداد عربستهني سيد علير ه افشهني اومد ر هیي

 اميد قهدر اد،

 نعمت اهلل فه لي

 مهدی محسنيهن راد

   9183، نوامبر  8931سال پنجم شماره پانزدهم، آبان    



   9183، نوامبر  8931سال پنجم شماره پانزدهم، آبان     
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به منهسبت بزرگداشت ارتحهل ابوریحهن بيروني  فاراخاوان 
ای بيروني به عنوان: تأثيار  پندمين كنگر، جههني ميهن رشته

ایران بر جههن شهمل: بيروني به عنوان چهر، هميشه جهوید  
در تهریخ ایدهد و گسترش تفكرات علمي  فلسافاي  ادباي  

روابط ایران و جههن اشهر،  و   فرهنگي  تهریخي و اجتمهعي
 اعالم شد. ویژ، به تهریخ  فرهنگ   بهن  ادبيهت و معمهری

 متن این فراخوان بدین شرح است:
ههی جنبي: به دید ا  آثهر قدیمي شهر ساوناهرگاهؤن   برنهمه

 ١٤١١  -  ١٣٨٩شاه، )  پهیتخت سلطهن غيهث الدین اعظم
ميالدید و آرامگه، سلطهن و نيز یاك نشاسات ادباي و 

 فرهنگي )شعرخواني  غزل و قوّاليد
 محل برگزاری: دانشگه، داكه  بنگالدش

 ١٣٩٨بهمن  ١دی ته  ٣١تهریخ برگزاری: 
یهدآوری: چكيد، و مقهله فاهرساي خاود را لاطافاه باه: 

ammarifbillah@gmail.com  و كااااپااااي
و چكاياد، و ماقاهلاه mkka35@yahoo.com به

 ammarifbillah@gmail.comانگليسي خود را به 

 ارسهل كنيد.
 ١٣٩٨آبهن  ٨ارسهل چكيد،: پيش ا  
 ١٣٩٨آبهن  ١١اعالم نتيده: پيش ا  

 ١٣٩٨دی  ٤ارسهل مقهله: ته 
آباهن  ١١نهمه برای شركت: ا   اعالم نتيده و ارسهل دعوت

١٣٩٨ 
 ١٣٩٨دی  ٢٥ثبت نهم: ته 

انتشهرات: كليه مقهالت منتخب به صورت مدموعه مقاهالت 
چهپ خواهد شاد و  (ISBNویژ، به شمهر، آی اس بي ان) 

 شود. كپي ان هم برای نویسندگهن ارسهل مي
هه در هفته دوم ماه، ژاناویاه  بندی سخنراني هه:  مهن برنهمه
 در سهیت همهیش درج خواهد شد.  ٢١١٩

بنيهد ابوریدهن بيروني داكه بنگالدش  به منهسبت بزرگداشت 
هزار، درگذشت ابوریحهن محمد بن اومد بيروني كنفرانسي 

ههی مطهلعهت علمي  فلسفي  مذهبي و ادباي باه  در  مينه
 كند: عنوان  یر برگزار مي

به ويثيت چهر، هميشه جهوید در تهریخ ایدهد و   د بيروني١
گسترش تفكرات علمي  فلسفي  ادبي  فرهنگي  تهریخي و 

 اجتمهعي
د روابط ایران و جههن: اشهر، ویژ، به تهریخ  فرهنگ   بهن  ٢

 ادبيهت و معمهری
پس بدین وسيله كميته علمي همهیش  مقهالت و تحقيقاهت 
دانشگههي را كه ا  سوی محققهن در داخل و خهرج ا  كشور 

 اندهم گرفته خواستهر است.
ای خواهد داشت و فرصاتاي  این كنفرانس مههيت بين رشته

كند ته به  برای نویسندگهن  محققهن و دانشگههيهن فراهم مي
هه و پيشنههدههی راهگشهی خود را  مقهالت عهلمهنه  توصيه

اظههر كنند. همینين  مقهالت منتخب ارائه شاد، تاحات 
به شماهر،  عنوان: مدموعه مقهالت كنگر، بزرگداشت بيروني

ای اس بي ان ا  مرور و ویرایش منهسب تاوساط اعضاهی 
 پهنل تخصصي و هيأت تحریریه منتشر خواهد شد.

 های مربوطه: ها و زمینه موضوعات مقاله

بخش الفد به تهب و تأثير تمدن و فرهنگ اسالمي و ایراني 
 بر جههن

 تأثير قران كریم بر علوم  فلسفه  ادبيهت و فرهنگ 

 به تهب فيزیك  متهفيزیك و كيههن شنهسي در قران كریم 

 تأثير ایران بر تمدن غرب 

 تأثير ادبيهت فهرسي بر ادبيهت و فرهنگ غرب 
بخش بد بيروني  نمهد افكهر علمي  فلسفي  فرهاناگاي و 

 اجتمهعي

 ههی مخاتالاف شاخاصايات باياروناي  ندگي و جنبه 
 بيروني و عصر وی

 كيههن شنهسي و علوم ندوم بيروني 

  صدرالدین شيرا ی ]مالصدرا[  بيروني و ابوعلي سينه )ابن
 سينهد در كيههن شنهسي

  بيروني به عنوان یك پل بين افكهر علمي  فالاسافاي و
 اجتمهعي ميهن قرون وسطي و مدرن

  بيروني به عنوان نمهد تحوالت علمي و فلسافاي قارون
 وسطي و مدرن

 توسعه علوم و فلسفه در دور، قبل و بعد ا  بيروني 

 توسعه علوم و فلسفه در دورۀ معهصر بيروني 

 تأثير خوار مي بر بيروني 

  سهم بيروني در مكتبههی علوم  ریه يهت  ندوم  فلسفه و
 تهریخ جههن

 درمهن دارویي بيروني 
بخش جد روابط هند و ایران: اشهر، ویژ، به تهریخ  فرهناگ  

  بهن  ادبيهت  هنر و معمهری

 بيروني پيشگهم هندشنهسي 

  مشهركت بيروني برای شنهسهیي تهریخ   علم  جغرافيه 

 .سنت ههی اجتمهعي فرهنگي و ادبي و عرفهني هند 

  توسعه  بهن و ادبيهت فهرسي در جنوب آساياه )هاناد و
 پهكستهن و بنگالدش د

  سهم مير ا عبد القهدر بيدل در گسترش  بهن و ادباياهت
 فهرسي در شبه قهر، هند

 تأثير  بهن و ادبيهت فهرسي بر  بهن و ادبيهت آسيهی جنوبي 

 .تأثير  بهن و ادبيهت فهرسي بر  بهن و ادبيهت بنگهلي 

 .تأثير ایران بر فرهنگ بنگالدش 

 دین و عرفهن 

 به رگهني و تدهرت 

 هنر  معمهری و موسيقي 
 بخش دد مسهئل مربوط به سيهست  و گزار، ههی آیند،

  مسهئل و مشكالت در آمو ش و مطهلعهت علوم  ریه بهت
 و فلسفه در كشورههی اسالمي معهصر و را، ول آن

  جستدوی دالیل عقب مهندگي امت اسالم معاهصار  در
  مينه ههی مطهلعهت علوم  فلسفه و ریه يهت

  پيشنههد اقدامهت منهسب و سيهست ههی واقع بينهنه بارای
پيشبرد و عيت كنوني مطهلعهت علوم و فالاسافاه در 

 كشورههی مسلمهن

  به نگری شكو، ههی قرون وسطهیي مسلمهن و ایزد  راهي
 برای به سه ی ان در جههن وه ر

گفتني است؛ مو وعهت پيشنههدی به عنوان رهنمود بارای 
كنندگهن اسات. هار ماو اوعاي مارباوط باه  شركت

كنفرانس مطرح شد، نيز مورد استقاباهل قارار   مو وعهت
 خواهد گرفت.
 ١٣٩٨دی  ٢١ثبت نهم: ته 

 شاااارایااااط نااااگااااهرش مااااقااااهلااااه:
واژ، و شهمال هادف  روش   ٣١١-٢٥١د چكيد، شهمل ١

 گااياااری باااهشاااد. مااطاااهلااعاااه و ناااتااياااداااه
 كاالاامااه ذكاار شااود. ٧  -٥د واژگااهن مااهاام در ٢
د در صفحه نخست عنوان مقهله  به ترتياب ناهم و ناهم ٣

خهنوادگي نویسند، مدرک تحصيلي  رتبه علمي  وابستاگاي 
سه مهني  نشهني پستي  پست الكترونيكي  تلفن هامارا، و 
 دورنااااااااویااااااااس درج شااااااااود.

كالاماه  ٥١١١د مقهله  ا  چكيد، گرفته ته كتهبنهمه  وداكثر٤
 بااااااااااااااااااااااااااهشااااااااااااااااااااااااااد.

 د مقهله شهمل مقدمه  متن  نتيده و كاتاهباناهماه باهشاد.٥
 د٢١:    ١٩٣١د روش استنهد در داخل متن بهشد. )اشارف  ٦
د   ١٩٨٣د در پهیهن مقهله بيوگرافي ذكر شود. }اشرف  علي)٧

رسوم مسلمهنهن در ادبيهت بنگهلي  داكه: باناياهد اساالماي 
 باااااااااااااااناااااااااااااااگاااااااااااااااالدش.  

د معهدل واژگهن تخصصي به  بهن اصلي در پهنوشت ذكار ٨
 شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود.

 د دبيرخهنة كنگر، در ویرایش فني و ادبي مقهله آ اد است.٩
پس ا  بررسي و ویرایش مورد نيه  به همت اعضهی پاهنال 
تخصصي و هيأت تحریریه تمهم مقهالت پژوهشي به كيفيت 

سهل   خوب به عنوان:مدموعه مقهالت بزرگداشت بيروني در
   دانشگه، داكه منتشر خواهد شد.٢١٢١
هه: فهرسي  انگليسي و بنگهلي )ترجمه انگليسي چكياد،   بهن

 فهرسي و بنگهلي بهید  ميمه شودد  مقهالت
 

ای به مناسبت بزرگداشت هزارۀ درگذشت دانشمند بزرگ ایران و جهان ابوریحان  فراخوان پنجمین کنگره جهانی میان رشته
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 ١٣٩٨دی مه،  ١٢چههرمين كنفرانس فيزیك ریه ي ایران 

شود. هدف ا  برگزاری این  در دانشگه، صنعتي قم برگزار مي

كنفرانس گردآوری متخصصهن وو ، فيزیك ریاه اي باه 

ههی علمي رو  در ایان  منظور به اشتراک گذاشتن یهفته

وو ، و همینين آشنهیي هرچه باياشاتار دانشاداویاهن 

اندمن فيزیك ایران به هماكاهری پژوهشي است. همینين هه و پژوهشگران این واو ،  تحصيالت تكميلي به پژوهش

دانشكد، فيزیك دانشگه، تهران گردهاماهیاي ساراساری 

در دانشگه، تاهاران ١٣٩٨مه،  دی ٥فيزیك ایران را در رو  

كند. هدف این گاردهاماهیاي دیادار تاماهماي  برگزار مي

ههی علمي سهلههی  پيشگهن كشور و اطالع ا  فعهليت فيزیك

 اخير ایشهن است. 

 فراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها 

هشتمين كنفرانس بين المللي نهنوسهختهرهه توسط پژوهشكد، علوم 

و فنهوری نهنو دانشگه، صنعتي شریف در تهریاخ یاكام تاه ساوم 

 شود. در تهران برگزار مي ١٣٩٩اردیبهشت 

این كنفرانس به ومهیت معنوی اندمن فيزیك ایران و چند اندمان 

شود. مهلت فارساتاهدن  فعهل دیگر در  مينه فنهوری نهنو برگزار مي

 تمدید شد.  ١٣٩٨آذرمه،  ١٤مقهله به این كنفرانس ته 

برای اطالعهت بيشتر به وبگه، ایان 

 كنفرانس به نشهني:

 http://icns8.sharif.ir 

 مراجعه فرمهیيد. 

چهل و ششمين  جلاساه باهشاگاه، 

برگزار گردید.  ٩٨فيزیك  اهدان آبهن 

مو وع سخنراني و سخاناران ایان 

هاهی  هاهی داد، جلسه كهرگه، پهیگاه،

ای بود و آقاهی دكاتار ساياد  هسته

علير ه علوی ا  دانشگه، سيستاهن و 

 بلوچستهن ارائه دهند، این كهرگه،  بودند.

ای  ههی هسته ای مربوط به سهختهر هسته و واكنش ههی هسته داد،

ای  جز اسهسي و جدا نشدني آمو ش و تحقيقهت فيزیاك هساتاه

انرژی پهیين و انرژی بهال است. نتهیج تدربي و تئوری بدست آمد، 

ههی گستارد،  ههی مختلف آ مهیشگههي  مدل به استفهد، ا  تكنيك

ههی مرباوط  سهیت محهسبهتي و كدههی محهسبهتي مختلف در وب

ههی شنهخته شاد، و  هه  مراكز تحقيقهتي و آ مهیشگه، به دانشگه،

معتبر دنيه گردآوری شد، است. در این كهرگه، به معرفي و آشنهیاي 

 به تعدادی ا  این سهیت هه همیون:

NACRE-II, NRV, JENDL, NNDC, IAEA-

NDS, CDFE, TUNL, NEA, NACRE    ،و نحاو

 استفهد، ا  ان پرداخته شد..   

 برگزاری چهل و ششمین  جلسه باشگاه فیزیک زاهدان 

 فراخوان شرکت در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

پاردا  و   به استحضهر جوانهن ایاد، 

ایاد، در   ههی نوپهی صهوب   شركت

وو ، علوم پهیه مي رسهند در راستهی 

كاهرهاهی   و   ومهیت ا  ایدهد كساب

مبتني بر فنهوری  نوآوری و تحقق اقتصهد مقهومتي به هدف تبدیال 

ههی فكری به ثروت  سومين جشنوار، انادیشامانادان و    دارایي

شاود   شود. كليه عالقمندان دعوت ماي  دانشمندان جوان برگزار مي 

نسبت به ثبت اید، خود اقدام نمهیند. برگزیدگهن نههیي در پاهیاهن 

جشنوار، ا  اعتبهر ویژ، به منظور تدهری سه ی محصول و ایاداهد 

 شوند.  مند مي  شركت نوپه بهر،

 http://ysf-persia.comبرای اطالعهت بيشتر به نشهني: 

 مراجعه فرمهیيد

 :معرفی همایش

سه مهن بهداشت جههني  سبك  ندگي را الگوههی مشخاص 

هاهی  داند كه ا  تعهمل بين ویاژگاي تعریف رفتهر مي  و قهبل

ههی محيطي و  شخص  برهمكنش روابط اجتمهعي و موقعيت

شود. اولين بهر نظریه ساباك  اجتمهعي اقتصهدی  وهصل مي

عنوان مو وع رساهلاه  صورت علمي به  ندگي اسالمي را  به

هه در  دكتری  بررسي گردید چگونگي تعهمل رفتهرهه و نگرش

دهند، سبك  ندگي انسهن است و مسير   ندگي رو انه  نشهن

كناد.  نسبتهً ثهبتي را برای  ندگي پيش روی انسهن ترسيم مي

برای یهفتن بهترین نوع سبك  ندگي  الگویي ال م است كه 

ههی شنهختي و رفتهری انسهن را به بهترین شكال  همه مؤلفه

ههی مسلام عالاماي  در نظر بگيرد و ا  طرف دیگر به یهفته

مخهلف نبهشد و همینين دنيه و آخرت را در كنهر هم ببيند و 

یك ا  ابعهد مهدی و معنوی انساهن غاهفال نشاود.  ا  هيچ

گونه است. در  توان ادعه كرد كه سبك  ندگي قرآني این مي

سبك  ندگي قرآني عمق اعتقهدات  عواطف و نگارش فارد 

شاود. در  شود؛ بلكه رفتهرههی فرد  سنديد، مي سنديد، نمي

شود و  هه  فقط به رفتهر توجه مي سبك  ندگي ا  سهیر دیدگه،

شود ؛ امه سبك  نادگاي  فكر و نيت اندهم رفتهر بررسي نمي

كاه  تفهوت بهشد  دروهلي هه بي قرآني نمي تواند نسبت به نيت

هه نيز  تأكيد ان روی رفتهر است؛ به وداقل عواطف و شنهخت

 نظر دارد 

 محورهای همایش

 مفهوم شنهسي و مبهني نظری 

ساباك -. سبك  ندگي قرآني و آراء و نظریه ههی مرتباط١

  ندگي غربي و سبك  ندگي شرقي

. سبك  ندگي قرآني و فارق ٢

اسالمي  عرف و ماتافاكاران 

 اسالمي

 فرهنگي -محور اجتمهعي -٢

 محور خهنوادگي -الف

 محور اخالقي -ب

 محور محيط  یست -ج

 محور ار ش ههی اجتمهعي -و

 محور اقتصهدی -٣

 محور سيهسي -٤

 www.conf.umz.ac.irبرای اطالعهت بيشتر به آدرس  

 مراجعه نمهیيد.

 

 31همایش ملی سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی، اسفند 

 8931چهارمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران و گردهمایی سراسری فیزیک ایران 



 

 ویژه نامه 

 کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 8931پاییز  
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 دکتر لگزیان مسئول کمیته:  
ای ا  آداب و اصول اخالقي است كه قارار  اخالق علمي مدموعه 

است توسط تمهم اعضهء یك جهمعه علمي در فرآیند استفهد،  تولياد 
و نشر دانش رعهیت شود. این آداب یه در قاهلاب ماناشاورهاهی 

 «اصولي نهنوشتاه»اند  یه همیون  ای مكتوب و مدون شد، ورفه

اند. منظور ا   ههی مختلف قرار گرفته مورد توافق متخصصهن رشته
اصول نهنوشته  وابطي است كه افاراد یاك 
گرو، كوچك یه بزرگ به درستيِ ان قلبهً باهور 

آنكه این اصول در قهلب قاهناون و  دارند  بي
دستورالعمل مشخصي به آناهن اباالغ شاد، 

دانند كه در فرآیناد  بهشد. مثالً پژوهشگران مي
پژوهش اخالقهً موظفند راستگویي و صاداقات 

كنند  پيشه كنند  اگر ا  آثهر دیگران استفهد، مي
ههی تحقيق  وتمهً به ان آثهر استنهد كنند  یهفته

ههی واقعي استوار سه ند و  خود را فقط بر داد،
ور ی  هه ا  سوگيری و غار  در تحليل داد،

بپرهيزند. اینهه همه ا  ماواردی اسات كاه 
ههی مختلاف  همیون اصولي نهنوشته در رشته

مطرح است و تخطي ا  آنههفاریاباكاهری در 
شود. ا  نظر مههيت و  محيط علم محسوب مي

 یربنهی فلاسافاي اخاالق عالاماي خاود 
ای ا  اخالق به معنهی عمومي ان   یرمدموعه

است  امه افزون بر ان مالوظهت خهص دیگری را ناياز در بار 
گيرد. مثالً صداقت و راستگویي ا  فضهئل مهم اخالقي است و  مي

ای كه بهشيم موظف به رعاهیات ان  همه مه در هر صنف و ورفه
هستيم. همين صداقت نيز در اخالق علمي جزء اصول باناياهدی 

شود  ولي ممكن است مصهدیق ان در این عرصه تهبع  محسوب مي
 مالوظهت افزونتری بهشد.

مدار ابتدا انسهني شریف و وارسته اسات و  یك پژوهشگر اخالق 
انعكهس این شرافت و وارستگي بر كهر علمي او نيز مشهود خواهد 

ای نياز  ای ورفه بود. بر این اسهس  اگر وی كهر علمي را در عرصه
ای ان رشته اسات.  باه  اندهم دهد كهرش مبتني بر اخالق ورفه

ی نزدیك به  ای دو عرصه بيهني دیگر  اخالق علمي و اخالق ورفه
یكدیگرند كه ا   وایهی مختلف به هم همپوشهني دارند. امه هر دو 

كنند.  در ماداماوع   در پرتو اصول بنيهدین اخالقي معنه پيدا مي

اخالق علمي  همن سالمات و 
استواری فرآیند توليد  اشتراک و 
نشر دانش است. در سهیه ایان 
اخالق پژوهشگران به یكدیگار 
اعتمهد دارند و جهمعه ناياز باه 
اصهلت  صاحات و درساتاي 

هاهی  یهفتاه
پااژوهشااي 
اعااتاامااهد 
خاااواهاااد 

ای عظايام  داشت. این اعتمهد دوجهنبه سرمهیه
ههی پيشرفت و پویهیي هر جهمعه  است كه پهیه

بر ان استوار خواهد باود. اخاالق عالاماي 
ساه د كاه در  پژوهشگران را ماوظاف ماي

طرف  مطهلعهت خود كهمالً صهدق  منصف و بي
كنند باه  بهشند. اگر ا  آثهر دیگران استفهد، مي

ان آثهر به درستي استنهد كنند و وق مولف را 
در هر شرایطاي پاهس دارناد. در گازارش 

ههی شخصي خود را  هه اميهل و خواسته واقعيت
دخهلت ندهند و به هر قيمتي درصدد اثاباهت 

 داورههی خود نبهشند. هه و پيش فر يه

دکتر کردی تمندانی، دبیـر 
کمیته اخـالق دانشـگـاه 

 سیستان و بلوچستان:
كميتاه هاهی اخاالق در  

ههی  یست پزشكاي  پژوهش
به هدف نظهرت اخالقاي بار 
پژوهش ههی  یست پزشكي  
تشكيل شد، و برابار مافاهد 

اسنهد بايان 
المللي و تطبيق آنههبه فرهنگ و واقاوق 
ملّي  به شركت كنندگهن  پژوهشاگاران  
وهميهن مهلي  كهرفرمهیاهن  ناهاهدهاه و 
سه مهن ههی دخيل در اماور ساالمات  

نهمة ارائاه  مشهورۀ اخالقي ارائه داد،  طرح
شد، را به الزامهت شنهخته و پذیرفته شادۀ 
اخالقي  ملّي و بين المللي تطبياق ماي 
دهد و در صورت عدم مغهیرت به الزامهت 

مصاوباة “ اخالقي  جهت اندهم پژوهش 
صهدر نمود،  در طاول اناداهم “  اخالقي

هاهی پاژوهشاي  تحقيق بر اجرای طرح
كند. اصال آثاهر و ناتاهیاج  نظهرت مي
نهمة ان مصوب كميتة  ههی  یست پزشكي كه طرح پژوهش

ههی  یست پزشكي نبهشد  صرف نظر ا   اخالق در پژوهش
عواقب و  مهنت ههی اداری و وقوقي  فهقد اعتبهر و غيار 
قهبل استنهد و انتشهر خواهد بود. الزامهت اخالقي و علمي در 

ههی  یست پزشكي بر آ مودني ههی انسهني  اندهم پژوهش
توسط شورای سه مهن هاهی بايان الامالالاي عالاوم 

  WHO  سه مهن باهاداشات جاهاهنايCIOMپزشكي
و ساه ماهن  ICHساه ی كنفرانس بين المللي همههناگ
باياهن شاد، (UNESCO)فرهنگي آمو شي ملل متحد

است. در كشور مه نيز و ارت بهداشت به الههم ا  آمو ، هه و 
فرهنگ اسالمي و ملّي و هامایانايان هاماراهاي باه 
استهنداردههی بين المللي  اقدام به تدوین و ابالغ كدهاهی 

ههی اخالق را برای نظهرت اخاالقاي  اخالقي نمود،  كميته
ههی پژوهشي تشكيل داد، است.  در تصویب و اجرای طرح

ههی  یست پزشكاي در  كميتة كشوری اخالق در پژوهش
در معهونت پژوهشي و ارت بهداشت تشكايال  ١٣٧٧سهل 

ای اخاالق در  ههی ماناطاقاه شد و یك سهل بعد كميته
هه و مراكز تحقيقهتي تشكيل شادناد.  پژوهش  در دانشگه،

هه و فاعاهلايات  اینك بيش ا  یك دهه ا  تشكيل كميته
هه و مؤسساهت پاژوهشاي عالاوم  مستمر آنههدر دانشگه،

پزشكي مي گذرد. به توسعة كمّي و كيفي پژوهش هاه و 
همینين تدربة نظهرت اخالقي در كشور  معهونت تحقيقهت 

آوری و ارت بهداشات اقادام باه باه ناگاری در  و فن
ههی اخاالق در  دستورالعمل تشكيل و شرح وظهیف كميته

پژوهش نمود، است. ایان 
بند  ١اقدام در راستهی مهدۀ 

قهنون تشكياالت و  ٥و  ١
وظهیف و ارت باهاداشات  
درمهن و آمو ش پزشاكاي  

بهشد كاه  مي١٣٦٧مصوبه 
بااراسااهس ان مااعااهوناات 

آوری موظف  تحقيقهت و فن
هاهی  است بار پاژوهاش

 یست پازشاكاي كشاور 
نظهرت داشته بهشد. در این 
به نگری  امان اناداهم 
مطهلعهت تطبيقي و بررساي 
تدهرب بين المللي ا  نظرات تخصصي صهوب ناظاران و 
پژوهشگران  وقوق دانهن  مدیران پژوهشي و متخصصاهن 

گيری و به شرایاط اجارایاي و  اخالق پزشكي كشور بهر،
 علمي كشور تطبيق داد، شد، است. 
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برخی، آموزش صحیح افراد را ضامن اجرایی اخالق معرفی می کنند و  بعضی هم فرهنگ جامعه را و عده ای هم ضوابط و قوانین کیفـری را 

 ۱۹۷برتراند راسل ، اخالق و سیاست ، ص     پشتوانه اجرای اصول اخالقی می دانند.                                                                                          

توسعه تحقيقهت بهليني در قرن گذشته سبب پيشرفت هاهی 
قهبل توجهي در پيشگيری  تشخيص و درمهن بياماهری هاه 
شد، است. همزمهن به رشد پژوهش ههی بهليني  اهامايات 
دادن به رعهیت اصول اخالقي در تحقيق مورد عنهیت خهص 
قرار گرفته است. بيهنيه ههی بين المللي و رهنمودهه و قوانين 
ملي و منطقه ای فراواني برای این مقوله و ع و منتشر شد، 
اند. به همه تهكيدی كه بر رعهیت ورمت انسهن هاه  وافا  
وقوق و رفه، افراد و اوترا  ا  ایدهد خطرات اوتمهلاي بارای 
آنهه شد، است  مواردی ا  نق  اخالق در تحقيق در جواماع 
مختلف وجود دارد و هيچ مقرراتي نتوانسته وقوق انسهن هاه 
را به طور كهمل وف  نمهید و رعهیت اصول اخالقي و انسهني 
را به طور كهمل تضمين كند. تقویت مبهني دیني و اخالقي و 
نگرش مثبت به رعهیت ورمت انسهن هه در محاياط هاهی 

 پژوهشي  روری است.
رعهیت اصول اخالقي در تحقيق بيشتر در مواردی مصاداق 
پيدا ميكند كه پژوهش روی انسهن اندهم شود و یه به نحوی 
به آ ادی فردی  شخصيت و موجودیت انسهن در ارتبهط بهشد  
معهذا در تحقيقهت آ مهیشگههي و پژوهشههیي كه مستقياماهً 
روی انسهنهه اندهم نميشود نيز توجه به نكهت اخالقي  در هر 
مروله ا  پژوهش   روری است. رعهیت صداقت و اماهنات 
علمي  در نظر گرفتن بهورهه  رفتهر و نظهم ههی اجتاماهعاي  
صداقت هنگهم بررسي نتهیج پژوهش  دقت در وسن استفهد، 
ا  بودجه و وسهیل  توجه به رفه، اعضهی گرو، تاحاقاياق و 
اجتنهب ا  ایدهد نهراوتي برای آنهن و بسيهری ا  ماطاهلاب 
اخالقي دیگر بهید در كليه تحقيقهت مد نظر پژوهشگران قرار 
گيرد. اهميت توجه به اصول اخالقي در پژوهش به ویژ، در 
نيم قرن اخير مورد توجه قرار گرفت. بسيهری ا  كشفيهت كه 
سبب پيشرفت ههی عمد، در علم پزشكاي شاد، اناد در 
 مهنههی گذشته به آ ادی كهمل و بدون رعهیت بساياهری ا  
اصول  روری تحقيق به ثمر رسيد، اند. مهیه كوبي واكسان 

ادوارد جانار  ١٧٩٦سهله كه در سهل ٨آبله به یك پسر سهلم 
آن را اندهم داد  ا   مر، این تحقيقهت است. پيشرفت عماد، 

وهصل شد به  ١٩١١ای كه در پيشگيری ا  تب  رد در سهل 
این ترتيب بود كه افراد سهلم داوطلب را به طور عمدی مبتال 
به تب  رد كردند ته نشهن دهند كه بيمهری به نيش مناتاقال 
مي شود. روشههی جدید علمي خهلي ا  خطر نيستناد و در 
بيشتر موارد  آ مهیش روی ويوان هه و اثبهت بي خطر باودن 
آنهه  نميتواند تضميني بهشد كه تدویز این آ ماهیاش بارای 
انسهن نيز بي خطر است. لذا اكاثار روش هاهی جادیاد 
پيشگيری  تشخيص و درمهن در نههیت بهید بر روی انساهن 
آ مهیش شوند و این امر این مسئله مهم را پيش مي آورد كه 
به چه نحو مي توان این روشهه را در افراد انسهني آ ماهیاش 
كرد. به همين منظور تدوین مقررات و آیين نهمه ههیي برای 
رعهیت نكهت اخالقي در فرآیند تحقيق  روری باه ناظار 
ميرسد. پااااااژوهشگران پزشكي ا  مدتهه پيش به سالمت 
افراد مورد مطهلعه خود توجه خهص مبذول داشته اند و هرگه، 
در تحقيق خطراتي برای افراد همرا، پيش مي آماد  خاود 
محقق داوطلب ميشد كه اولين فردی بهشد كه مورد پژوهش 

قرار گيرد. در ابتدای قرن بيستم اگرچه در مواردی ا  افاراد 
داوطلب  فرم موافقت نهمه برای تحقيق گرفته ميشاد  ولاي 
این امر برای پژوهش روی بيمهران به صورت معمول انداهم 

  بسيهری ا  داروهه بدون آن كه باه ١٩٦٢نميشد. قبل ا  سهل
دقت اثرات و ایمني آنهه مورد بررسي قرار گيرد  برای درمهن 

انتخهب مي شدند و برای پي بردن به اثرات و یاه خاطارات 
داروهه بيشتر آ مهیشهت در مطب پزشكهن اندهم ميشد. ایان 
روش سبب شد كه موارد خطرنهكي ا  استفهد، ا  داروهاهیاي 
كه در مورد آنهه تحقيقهت كهفي نشد، بود  در بيمهران تظههر 
كند. نمونه بهر  آن ایدهد نههندهری ههی جنيني به استفهد، ا  
داروی تهليدوميد در  نهن بهردار بود. پاس ا  كشاف ایان 
تدربيهت تلخ  به تدریج به اندهم آ مون بيشتر و ایدااااااهد 
یك فرآیند منظم  طوالني  ولي مطمئن  به بررساي اثارات 

 منهسب و ایمني داروهه توجه خهص شد.
در قرن گذشته  نخستين بيهنيه بين المللي در  مينه پژوهش 

در جاریاهن  ١٩٤٧در سهل  “ بيهنيه نورنبرگ“ روی افراد  بنهم
محهكمه پااازشكهني كه در وكومت نه ی هه  طي جاناگ 
دوم جههني  روی  ندانيهن و اسرا آ مهیشهت غيرانسهني اندهم 

در هايادادهامايان  ١٩٦٤داد، بودند  صهدر شد. در سهل 
گردهمهیي مدمع جههني پزشكي در هلاساياناكاي  بارای 
راهنمهیي پزشكهني كه دست اندركهر پژوهش ههی بهلاياناي 

معاروف   “ ١بيهنيه هلسينكي“ بودند  قوانيني تدوین شد كه به
شد. همين اندمن در بيست و نهمين اجالس خود در ساهل 

در توكيو در بيهنيه بهال اصالوهتي به عمل آورد و باه  ١٩٧٥
گسترش دامنه راهنمهیي هه برای تحقيقهت بيومدیكهل روی 

را به تصاویاب رساهناياد “  ٢بيهنيه هلسينكي” افراد انسهني 
راهنامهی چگونگي اجرای بيهنيه هلساياناكاي در پااروژ، 
ماشترک ساه ماهن جهاهني بهداشت و شورای مدمع بايان 

تدوین شد و دساتاور  ١٩٨١المللي علوم پزشكي در ساااهل 
اجرای بيهنيه و نيز چگونگي كهربرد مفهد آن در شرایط خهص 

 مطرح شد
 نگرانی از پژوهش های انسانی

در جوامع اسالمي عالو، بر رعهیت اصول كالاي اخاالقاي  
پژوهشگر مي بهیست برای رعهیت ورمات انساهن هاه باه 
تعليمهت قرآني و یه كتب آسمهني دیگر آشنهیي كهفي داشاتاه 
بهشد. به عنوان مثهل اسالم برای جسد یك فرد ورمت قهئل 
شد، است. به طوری كه تشریح آن را جز در ماوارد خاهص  

اجه ، نداد، است. و بي اوترامي به آن را به هر صورت جهیاز 
نمي داند. اوترام پژوهشگر به تك تك افراد جهمعه و رعهیت 
كليه نكهت اخالقي و انسهني در پيشگياری  تشاخاياص و 
درمهن و اندهم هرگونه پژوهشي ا  بدیهيهت است. در مكتاب 
اسالم  هر فرد بشری  جزیي ا  یك كل و پهر، ای ا  هستي 
مي بهشد. همهن انسهنيتي كه در عد،  یهدی هست  در یاك 
نفر هم وجود دارد  و عكس آن هم صهدق است. مشيت الهي 
بر این تعلق گرفته است كه به آفرینش و تكثير افراد  نسال 
انسهن بهقي بمهند و بقهیش تداوم یهبد  به مهندگهن جاهنشايان 
رفتگهن شوند و خداوند را در  مين پرستش كنند. لذا نهباودی 
یك فرد افسهد در آفرینش و فتنه در مشيت الهاااااااي در 
مورد انسهنيت است كه بقهیش به تكثير افراد و ا  طاریاق 
جهنشيني یكي به جهی دیگری مي بهشد. لذا در پاياشاگاه، 
خداوند متعهل قتل یك فرد به مثهبه كشتهر بشریت است و ا  
سوی دیگر اويهی یك فرد به منزله  ند، داشتن تمهم انساهن 
هه مي بهشد. توجه به اصول فوق و رعهیت آنهه ا  روی عقيد، 
و بهور  نگراني ا  پژوهش ههی انسهني را به نحو شاهیساتاه 

 تری كههش مي دهد.  
سه مهن ههی بين المللي  منطقه ای و كشوری  پژوهشگاران 
و همه افرادی كه در مورد تحقيقهت پزشكي روی افراد نظار 
داد، اند  در مورد نحو، به كهرگيری پژوهش هه ابرا  نگراناي 
كرد، اند  رعهیت اصول اخالق پزشكي را در دستور كهر خاود 
قرار داد، اند و بر اوترام به انسهن هه  وف  وقاوق و رفاه، 
افراد و اوترا  ا  ایدهد خطرات اوتماااااهلاي بارای افاراد 
ماااورد تحقياااق تهكيد فاااراوان كرد، اند. ولي كسهني كه 
به امور پژوهشي  به ویژ، كهرآ مهیي ههی بهليني آشنه هستند 

مااايدانند كه هيچ آیين نهمه و مقرراتي نمي تواند واقاوق 
انسهنهه را به طور كهمل وف  نمهید و رعهیت اصول اخالقي و 
انسهني را تضمين كند. قوانين  ماواردی را كاه باهیاد در 
پژوهشهه رعهیت شوند ته ود امكهن در نظر مي گيرناد ولاي 
این به تنههیي كهفي نيست. معموالً به علت روابط وسناه و 
اوترامي كه بين بيمهر و پزشك وجود دارد  بيمهر پيشاناهاهد 
پزشك را برای شركت و همكهری در تحقيق مي پذیرد  باه 
عالو، بيمهر ته به آن ود ا  علم پزشكي آگههي نادارد كاه 
نكهت فني و علمي روش مورد مطهلعه را  جهت تصميم باه 
شركت یه عدم شركت در تحقيق  به خوبي دریهبد. در نتيداه 
بر پزشك است كه اصول اخالقي و انسهني را در تحقياقاهت 

 پزشكي رعهیت نمهید. 
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ميالدی و پس ا  اعالميه هاهی  ٢١اگرچه ا  نيمه دوم قرن 
جههني متعدد  رعهیت اصول اخالقي در تحقيق باه عاناوان 
اصلي مهم پذیرفته شد، بود  در مقهله جهلبي كاه در ساهل 

در مدله پااازشكي نيوانگلند منتشر شد  باه ماوارد  ١٩٦٦
 یهدی ا  پژوهش هه اشهر، شد كه اصول اصالاي مساهئال 
اخالقي در آنهه رعهیت نشد، بود. ا  این ميهن  پاژوهاش در 
مورد تزریق سلول ههی سرطهن ریه به برخي بيمهران پايار 
مبتال به سرطهن  بدون توافق بيمهر اندهم شد، بود. همینين 
آلود، كردن كودكهن دچهر عقب مهندگي ذهني به هپهتيت در 
موسسهت شبهنه رو ی به این هدف كه سير بيمهری را ماورد 

 مطهلعه قرار دهند  ا  دیگر موارد مي بهشد.  
 TUSKEGEEا  همه اینهه تكهن دهند، تر اندهم مطهلعه 

بود كه بخش بيمهری ههی مقهربتي خدمهت بهداشت عمومي 
ایهالت متحد، آمریكه اندهم داد. این بررساي بارای اثارات 
سيفليس درمهن نشد، در چند صد نفر سيههپوست در ساهل 

هنگهمي آغه  شد كه هنو  برای سيفلياس  درماهناي  ١٩٣٢
شنهخته نشد، بود. پس ا  كشف پنيسيلين  این بررسي بادون 
درمهن قربهنيهن بينوا ادامه پيدا كرد و به كمهل تهسف ته ساهل 

 ١٩٧٢نيز مورد تهیيد مسئوالن وكومتي بود. در سهل  ١٩٦٩
این جنهیت ووشتنهک ا  طریق رو نهمه به اطاالع عاماوم 
رسهند، شد. در این تحقيق چندین رفتهر غيراخالقي اناداهم 
شد، بود: اوالً انتخهب افراد مورد مطهلعه در یك جمعيت فقير 
سيههپوست صورت گرفته بود در وهلي كه در سهیر جمعيتهاه 
نيز سيفليس در سهلههی ابتدای پژوهش شهیع بود. ثهنيهً؛ ایدهد 
این بهور در افراد مورد پژوهش كه روند طوالني تحقيق برای 
آنهن دارای ار ش درمهني مي بهشد و ثهلثهً؛ عدم استافاهد، ا  
پنيسيلين  هنگهمي كه تحقيقهت نشهن داد این آنتي بيوتياك 
برای درمهن سيفليس موثر است و رابعهً؛ این كه استفاهد، ا  
تسهيالت كفن و دفن به عنوان یك انگيز، برای هماكاهری 
بيمهران و خهنواد، آنهه برای ادامه پژوهش مورد استفهد، قارار 

 گرفت. 
سبب شد كاه در   TUSKEGEEفهش شدن اسرار مطهلعه

آمریكه قوانين مشخصي در مورد وفهظت ا  انسهناهاه بارای 
تحقيقهت بيوشيميهیي و رفتهری و ع گردد كه در این مياهن 
سه اصل عمد، اخالق در پژوهش عنوان گردید كه عبهرتناد 

 د عدالت. ٣د فهید، رسهني و ٢د اوترام به افراد  ١ا : 
اوترام به آ ادی آنهن است و این كه احترام به افراد، منظور ا  

هر  مهن فرد صالح دانست او را رهه كنند. بخش عمد، ای 
ا  اوترام به افراد در دریهفت اجه ، نهمه برای تحقيق ميبهشد. 

نوعي اجبهر اخاالقاي اسات بارای فایده رسانی، مقصود ا  
رسهندن فهید، به دیگران و اوترا  ا  صدمه رسهندن به آناهن. 
به این معني كه در جریهن اندهم پژوهش  فوایدی كه بارای 
فرد مترتب است بهید به وداكثر و برعكس خطرات به وداقل 

 رسهند، شوند.  
د بااه رعایت عدالت  را فاا ا ت كه  س ي ا عن ن م ی ا ه  ب

ميزان مورد نيه  مورد بررسي و درمهن قرار گيرند. در ماورد 
انتخهب گرو، هه و افراد مورد مطهلعه بهید عدالت رعهیت شود. 
این قوانين لزوم داوری نظهم مند پروژ، ههی تحقيقاهتاي را 

مشخص كرد و كميته ههی بررسي مسهئل اخالق پزشكي در 
نههدهه و مالک هه  شهخصهه و روش ههیي كه آنهه بهیاد در 

 بررسي پروژ، ههی تحقيقهتي به كهر ببرند  ابداع شد.
رعهیت اصول اخالقي در كليه مراول مختلف تحقيق به ویژ، 
پژوهش ههی بهليني  روری است و در ذیل پهرههی ا  ایان 

 موارد شرح داد، مي شود.
 اصول اخالقی در طراحی پژوهش ها 

اگرچه در بيشتر مطهلعهت بهليني مسئله انتخهب تصهدفاي و  
نيز استفهد، ا  دارونمه مورد قبول واقع شد، است  ولي نكاهت 
خهصي در هر یك ا  موارد فوق وجود دارد كه بهید به آناهاه 
توجه كرد و در برخي شرایط به روش ههی دیگار طاراواي 

 دست یه ید. 
 انتخاب تصادفی: 

روش انتخهب تصهدفي یكي ا  مهمترین اسبهب ا  بين باردن 
پيش داوری در تحقيقهت پزشكي مي بهشد. معهذا اناتاخاهب 
تصهدفي یه هر روش دیگری برای مشاخاص كاردن ناوع 
درمهني كه فرد دریهفت مي كند  اگر آن روش درمهني سباب 
ایدهد مخهطرات غير  روری برای فرد شود  غاياراخاالقاي 
تلقي مي شود.  به توجه به این مطلب روش ههی دیاگاری 
پيشنههد شد، اند. در این روش هه ابتدا بيمهران را باه گارو، 
مربوطه به صورت تصهدفي بر مي گزینند و سپس ا  او اجه ، 
نهمه دریهفت ميشود. اگرچه این روش برخي ا  مشاكاالت 
طراوي را برطرف ميكند ولي برخي آن را غايار اروری و 

 بعضي غيراخالقي قلمداد كرد، اند.
 دارونــمــا: 

دارونمه در بسيهری ا  پژوهش ههی بهليني به كهر بارد، ماي 
شود. به هر صورت اگر درمهن موثری موجود بهشد  استفهد، ا  
دارونمه كهمال غيراخالقي است. آخرین اصالويه ماعاههاد، 
هلسينكي نيز به این امر اشهر، دارد كه فاوایاد  خاطارات  
مشكالت و اثربخشي هر روش جدید بهید در مقهبل بهتریان 
روش ههی پيشگيری  تشخيص و درمهناي ماوجاود ماورد 
پژوهش قرار گيرد  بدیهي است در صاورتاي كاه روش 
پيشگيری  تشخيص یه درمهني به اثبهت رسياد، ای وجاود 
نداشته بهشد  مي توان ا  دارونمه استفهد، كرد و گاروهاي را 

 .درمهن نكرد

معهذا در موارد دیگری كه عدم درمهن سبب برو  مخاهطار، 
برای بيمهر نمي شود نيز  برخي استفهد، ا  دارونمه را توصاياه 
نمود، اند. به هر صورت بهید افرادی كه داروناماه دریاهفات 

ميكنند  مهنند سهیر افراد مورد مطهلعه  ا  نظر برو  هر پياهماد 
 نهخواستههی مورد مراقبت شدید بهشند. 

 محرمانه بودن پژوهش:
در تحقيقهتي كه اطالعهت وهصله ممكن است ا  نظر قهنوني  

یه اجتمهعي مشكالتي برای شركت كنندگهن ایدهد كند  بهیاد 
دقت بيشتری شود كه وتمهً اطالعهت به دست آمد، محرمهنه 
بمهند. دادن این اطمينهن به شركت كنندگهن سباب ایاداهد 
انگيز، بيشتری برای شركت و ادامه همكهری آنهن و نياز در 
اختيهر گذاشتن اطالعهت واقعي و مطمئن مياشاود و ناياز 
 خطرات رواني و رفتهری كمتری را برای آنهه سبب مي شود. 

 انتخاب افراد مورد مطالعه: 
دقت كهفي اندهم شد كه ا  افرادی كه در موسسهت شاباهناه 
رو ی )مثالً بهزیستيد  بيمهران پير و یه گارو، هاهیاي كاه 
استفهد، ا  آنهه مي تواند سئواالت در  مينه غيراخالقي باودن 
انتخهب عمدی آنهه ایدهد كند  استفهد، نشود. این امر به ویژ، 
در مورد كودكهن   نهن بهردار و جنين  باياماهران رواناي و 
 ندانيهن تهكيد شد، است. شهید رعهیت این توصيه هه دليلاي 
شد كه در بيشتر تحقيقهت پزشكي انتخهب شوند و ا  آن جاه 
كه تحقيقهت بهید در افرادی صورت گيرد كه و عيت مشهباه 
به مشكالت بهليني را دارند  لذا در بعضي موارد ممكن اسات 
 نتهیج تحقيقهت برای جمعيت ههی دیگر به كهر برد، نشود. 

 اصول اخالقی در اجرای تحقیق 
در جریهن یك پژوهش پزشكي مسهئل اخالقي  یهدی مهنند   

گرفتن موافقت نهمه برای پژوهش  بررسي نتهیج در وايان 
 تحقيق و مسئوليت اجرایي پژوهش  عنوان شد، اند. 

 موافقت نامه: 
سه گهم مهم در مورد موافقت نهمه در پژوهاش آساتاهناه   

این اسات  اطالعهت و موافقت نهمه هستند. منظور ا  آستهنه
كه فردی كه ا  او درخواست مي شود موافقت نهمه را امضاه 
كند  بهید ظرفيت كهفي برای تصميم گيری را داشته بهشد و 
نيز به او اجه ، داد، شود كه ا  روی اختيهر  تصميم گاياری 
كند. لذا بهید اطالعهت كهفي كه برای او قهبل فهم بهشد  در 
اختيهر وی قرار گيرد. پس ا  این كه دو گاهم آساتاهناه و 
اطالعهت اندهم شد  آنهه كه موافقت كرد، اند كه در تحقياق 
شركت كنند  به امضهی اجه ، نهمه تصميام خاود را ابارا  

 خواهند كرد. 
 ادامه صفحه بعد
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 نتایج در حین تحقیق:
آگههي و تدربه ای كه در  من اجرای پژوهش وهصل مي  

شود ممكن است سئواالت عملي  علمي و اخالقي چندی را 
مطرح كند. اطالعهت به دست آمد، ممكن است نمهیهن گار 
این بهشد كه یك گرو، پيهمدههی بهتری را ا  درمهن دارند و 
یه یك گرو، دچهر خطرات و عوار  پيش بيني نشاد، ماي 
بهشند. در برخي تحقيقهت بزرگ  كميته غير وابسته دیگاری 
را برای بررسي این نوع اطالعهت و اتخهذ تصميم در ماورد 
متوقف كردن و یه اندهم تغييراتي در طراوي تحقيق پاياش 
بيني مي نمهیند. به هر صورت لزوم پرداختن به مسئله مهام 

 برو  عوار  در وين تحقيق توصيه ميشود. 
 مسئولیت پذیری در اجرای تحقیق: 

اهميت  یهدی دارد كه در مورد اجرای مسائاوالناه ماوارد 
مختلف تحقيق  ا  روش انتخهب نمونه هه تاه ناحاو، ورود 
اطالعهت و تدزیه و تحليل و گزارش آنهه  دقت كهفي به كهر 

رود. توجه خهص به مطهلب فوق عالو، بر این كه ا  ناظار 
علمي نتهیج تحقيق را مطمئن ميكند  سبب خواهد شد كاه 
خطر نهخواسته ای افراد مورد تحقيق را تهدید نكند. بر عهد، 
پژوهشگر اصلي است كه افرادی را كه در تحقاياق باه او 
كمك مي كنند به كليه مطهلب فوق آشنه كند و روناد كاهر 
اجرایي و مسئوليتههی مدیریتي تحقيق را به آناهاه آماو ش 

 دهد و بر اجرای صحيح آن نظهرت نمهید. 
در پهیهن بهید ا هفه كرد كه در وهلي كه فرآیند طاراواي و  

اجرای تحقيقهت پزشكي پرسش ههی فراوان علمي  آمهری و 
عملي را برمي انگيزد  سئواالت متعددی در  مينه اخالق در 
پژوهش را نيز عنوان مي كند. برای این كه مسهئل اخالقاي 
در هر پژوهش رعهیت شوند بهید این سئواالت نه تنهه توسط 
پژوهشگر هنگهم طراوي پروژ،  بلكه بهید تاوساط داوران  
بررسي كنندگهن  آنهه كه بودجه تحقيقهت را ماي دهاناد  
نهظران پژوهش  منتشر كنندگهن نتهیج تحقيق و ناهاهیاتاهً 
خوانندگهن مقهله هه و گزارش ههی پژوهشي عنوان شاود و 
پژوهش گران پزشكي را  جهت طراوي و اجرای هار چاه 
اخالقي تر تحقيقهت یهری دهد. و ع قوانين خهص به ویاژ، 
در كشور مه جهت الزام پژوهشگران به رعهیت اخالق تحقيق 
و مصمم كردن آنهه به رعهیت این اصول ا  طریق تاقاویات 
مبهني دیني و اخالقي و نگرش مثبت به رعاهیات وارمات 

 های جهانی در اخالق پزشکی بیانیه

 آزمایش تاسکیجی
د روستهیي دورافتهد، در ایاهلات TUSKEGEEتهسكيگي )

آالبهمهی آمریكهست. شهرت این روسته به خهطر آ ماهیشاي 
بيمهر مبتال  ٤١١روی  ١٩٧٢ته  ١٩٣٢ههی  است كه بين سهل

سواد و رعيت بودند  به سيفليس اندهم شد. بيشتر این افراد بي
 پوست بودند. هه سيه، ی آن و البته همه

هدف آ مهیش بررسي چگونگي گسترش سيفليس در بادن 
نفر در مورد بيمهری و روش آ مهیش هاياچ  ٤١١بود. به این 

عاناوان درماهن  سيلين به   پني١٩٤٧چيز گفته نشد. ته سهل 
قطعي سيفليس شنهخته شد، بود. ولي پزشاكاهن تصامايام 
گرفتند به این افراد چيزی نگویند و همیناهن پاياشارفات 

هه اجه ، داد، نشد كاه  بيمهری را  یر نظر بگيرند. وتي به آن
اداماه  ١٩٧٢به مراكز درمهني مراجعه كنند. آ مهیش ته سهل 

پيدا كرد و آن چه كه بهعث توقف آن شد یك خبر جندهلاي 
در یك رو نهمه بود. رسوایي نهشي ا  این خبر باهعاث شاد 

 نتیجه؟آ مهیش متوقف شود. 
نفر ا  آن مردان در طول آ مهیش ا  سيفليس ماردناد.  ٢٨ 

نفار ا   ٤١ههی مرتبط به آن مردند.  نفر ا  سهیر بيمهری ١١١
بیه به سايافالاياس  ١٩همسران این مردان آلود، شدند و 
 ٨  بيل كلينتاون ا  ١٩٩٧مهدر ادی به دنيه آمدند. در سهل 

ی این آ مهیش به دليل رفتهر غير اخاالقاي دولات  به مهند،
آمریكه عذرخواهي كرد.دكتر كریستيهن بهرنهرد پزشك اهال 
آفریقهی جنوبي بود كه اولين پيوند قلب را اناداهم داد. او 
چندین بهر هم قلب ميمون را به انسهن پيوند  د. در یك مورد 
پيوند قلب یك بهبون )نوعي ميمون بزرگد به یاك دخاتار 

سهعات پاس ا   ٣اندهم شد. آن دختر ١٩٧٧جوان در سهل 
پيوند مرد. یك عكس ا  آن  مهن بهقي مهند، است.آن عكس 

داد كه قلب ميماون را در دسات  دكتر بهرنهرد را نشهن مي

داشت و جسد ميمون كه روی تخت جراوي باود. گازارش 
شد، كه در هنگهم عمل صدای جيغ و نهله ههی ميماون در 

شد، بود. علت این بود كه دكاتار  كل بخش جراوي شنيد، 
وسي  قلب ميمون به  ی بي خواست به تزریق مهد، بهرنهرد نمي

وساي  مواد شيميهیي آلود، شود. پس بدون هر گاوناه باي
گوید كه بعدهه  ی ميمون را شكهفته بود. خود بهرنهرد مي سينه

ههیي كه در پاياوناد  به دیدن افسردگي جفت یكي ا  ميمون
 اعضه كشته شد، بود  این نوع عمل را كنهر گذاشت. 

 اخالق در پژوهش های پزشکی
مسئله ترویج و تقویت اخالق بویژ، در رشته پزشاكاي باه  

مطارح  ١٣٧١صورت جدی ا سوی و ارت بهداشت در سهل 
 شد و طرح نگهرش كدههی اخالقي مورد توجه قرار گرفت.

 حقوق و اخالق 
 ر  حقوق ي كااه باا ت ررا ع مق ا  مدمو ت  س ت ا عبهر

 افراد یك جهمعه در  مهن معيني وكومت مي كنند 
پيوسته افراد بشر بههم  ندگي كرد، اند و جهمعه و فارد     

ال م و ملزوم یكدیگر بود، اند. ا  طرفي هم خواستاه هاهی 
انسهنهه بههم شبههت دارند و لذا قهر و نزاع و خصومت بارای 

 جلب منهفع بيشتر و تأمين  ندگي بهتر صورت مي گيرد.
 ا   اخالق ي  ت كه یااكاا س حث ا ن ب دی چن رای  دا

مهمترین آن وقوق است. رعهیت اخالق بویژ، در وايان 
اندهم كهرههی تحقيقهتي واجب بود، و اصولاي دارد كاه 
پژوهشگر ال م است آنرا پيهد، نمهید  وهل چنهنیه محقاق 
دچهر لغزش و خطهیي سهوی شد مطهبق بند و تاباصار، 
ههیي كه در آیين نهمه كميته اخالقي وجود دارد محهكماه 

 شد، و عدالت را اجراء مي كنند.
اصول و مبهني اخالقي كه برای بررسي اخالقي بودن یك عمل در 

 ويطه پزشكي بهید مدنظر قرار گيرد 
 Beauchamp and Childresچههر اصلي كه توساط 

مطرح و دروهل وه ر در بسيهری ا  كشورهه مورد استافاهد، 
 بهشند عبهرتند ا : مي

 اختيهر و استقالل فرد(AUTONOMY) 

(سودمندیBENEFICENCEد 

( عدم  رررسهنيNON-MALEFICENCEد 

(عدالتJUSTICE)د 

 علل توجه ویژه به  اخالق در پژوهش در قرن اخیر

   تهریخیه برخي ا  مسهئل اخالقي در تحقيقهت قرن
 وه ر

 ١٩٤٥ – ١٩٤٣مسهئل اردوگه، ههی آلمهنهه در سهل 
 نفرد ١١١١)واكسن تيفوس و مرگ 

  نفر ٤١تزریق خون آلود، در مؤسسه روبرت كخ به 

 ههی آنوفل ا  مرداب هه به اردوگه، هه برای  انتقهل پشه
 آ مهیش بيمهری مهالریه

  وارد كردن سنگ و شيشه به  خم هه و جراوهت ایدهد
 شد، برای بررسي اثر سولفهميد

 وارد كردن سنگ و شيشه به  خم هه و جراوهت ایدهد
 شد، برای بررسي اثر سولفهميد

مرگ بسيهری ا  دوقلوهه برای بررسي اثرات ژنتيك 

  ،تالش آمریكهیي هه برای كشف واكسن شيگال و استفهد
 ا  آن در افراد عقب افتهد،

  نفر ا  ژاپني هه برای تالش پژوهشگران ژاپني  ٧١١مرگ
 در مورد بيمهری طهعون

  بررسي تهسكدي(TUSKAGEE) بر روی سيههپوستهن
در مورد سير سيفليس )مسئله فریب  نژادپرستهنه بودن  عدم 

 درمهن به وجود درمهند
وجود شواهد فراوان ا  عدم رعهیت اصول اخالقي در 
تحقيقهت پزشكي  در نههیت بهعث شد مبهني اخالقي عمومي 

 برای تمهم مراكز تحقيقهتي تدوین گردد.
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های  بیانیه

 جهانی در

 اخالق پزشکی  

 علل توجه ویژه به  اخالق در پژوهش در قرن اخیر

  وارد كردن سنگ و شيشه به  خم هه و جراوهت ایاداهد
 شد، برای بررسي اثر سولفهميد

مرگ بسيهری ا  دوقلوهه برای بررسي اثرات ژنتيك 

  ،تالش آمریكهیي هه برای كشف واكسن شيگال و استفهد
 ا  آن در افراد عقب افتهد،

  نفر ا  ژاپني هه برای تالش پژوهشگران ژاپني  ٧١١مرگ
 در مورد بيمهری طهعون

  بررسي تهسكدي(TUSKAGEE) بر روی سيههپوستاهن
در مورد سير سيفليس )مسئله فریب  نژادپرستهناه باودن  

 عدم درمهن به وجود درمهند
وجود شواهد فراوان ا  عدم رعهیات اصاول اخاالقاي در 
تحقيقهت پزشكي  در نههیت بهعث شد مبهني اخالقي عمومي 

 برای تمهم مراكز تحقيقهتي تدوین گردد.
 های جهانی در اخالق پزشکی بیانیه

( د همزمهن به محهكمه پزشكهن نه ی١٩٤٧قهنون نورنبرگ 

 ( توسط اندمن  ١٩٦٤د در سهل١بيهنيه هلسينكي
  (World Medical Association)المللي پزشكي  بين

 ( د ٢١١١د )٦بيهنيه هلسينكي 

 ( د توسط سه مهن ١٩٨١برنهمه اجرایي بيهنيه هلسينكي
 CIMOSجهاني بهداشت و 

(Council for Int. Organization Med. Sci.) 
 

 قانون نورنبرگ      

  ر هیت انسهن مورد آ مهیش  بطور مطلق بهید باه طاياب
 خهطر بهشد.

  آ مهیش بهید طوری بهشد كه نتهیج مفيد و پرثمری بارای
جهمعه داشته بهشد و در عين وهل ا  راههه و وسهیل دیگار 

 امكهن دست یهفتن به آن نبود، بهشد.

  آ مهیش بهید بر اسهس نتهیج بدست آمد، بر روی ويواناهت
آ مهیشگههي و اطالعهت مكتسبه ا  و اع طاباياعاي و 

 مشكالت بيمهری بهشد.

  آ مهیش بهید طوری  ترتيب داد، شود كه ا  هر گوناه آ ار
 جسمي و رووي غير  روری اجتنهب گردد.

  نبهید هيچ گونه آ مهیشي كه در آن دليلي بر مارگ و یاه
 جراوهت عليل كنند، بهشد اندهم گيرد.

  درجه خطر نبهید ا  آنیه كه ا  آ مهیش بدست خواهد آماد
 بيشتر بهشد.

  بهیاد ماقادماهت یاه
تمهيدات ال م و كهفي 
تدارک گردد ته ساوژ، 
مورد تدربه را  وتي ا  
خطرات اوتمهل بسيهر 
دور مهنند جاراواهت  
عليلي و مرگ محفوظ 

 نمود.

  آ مهیش بهید فقط بوسيله دانشمنداني كه ا  نظر اخالقي و
 عملي صالويت دارند اندهم گيرد.

  در جریهن آ مهیش  انسهن مورد آ مهیش بهید آ ادی كهمال
داشته بهشد ته هر وقت اوسهس نمود كه ادامه آ مهیش ا  
نظر جسمي و رووي برای وی غير ممكن است آن را قطع 

 نمهید.

  در جریهن آ مهیش دانشمند آ مهیش كنند، بهید آماهدگاي
به وجود مههرت و دقت   داشته بهشد كه هر وقت ودس  د 

كهفي  ادامه آ مهیش اوتمهالً به جراوت و یه عليلي ساوژ، 
 مندر خواهد شد آن را قطع نمهید.

 )The Declaration of Helsinki)بیانیه هلسینکی    

 World Medical) المـلـلـی پـزشـکـی  انجمن بین 

Association( 

این بيهنيه را به عنوان راهنمهی پزشكهن و متخصاصاهن در 
 تحقيقهت بيومدیكهل ارائه كرد، است

 اصول اساسی بیانیه هلسینکی    
اندهم تحقيق بيومدیكهل بر روی انسهن بهیستي به موا یان -١

پذیرفته شد، علمي تطبيق داشته بهشد و بر اسهس تدربياهت 
آ مهیشگههي و ويواني كهفي و شنهخت كهمل ا  اطاالعاهت 

 علمي موجود تدوین شود.
طراوي و اجرای هر روش آ مهیشگههي روی انسهن باهیاد -٢

به روشني در یك پروتكل تحقيقهتي تدوین شد، و تاوساط 
 یك كميته مستقل بررسي و تصویب شود.

تحقيقهت بيومدیكهل روی انسهن بهید منحاصاراً تاوساط -٣

افرادی كه ا  نظر علمي صالويت دارند و  یر نظر پزشاكاي 
 كه ا  نظر بهليني كهرآمد بهشد اندهم گيرد.

تحقيق بيومدیكهل روی انسهن تنهه در صورتي موجه است -٤
كه اهميت هدف تحقيق بر خطرات اندهم آن برتری داشاتاه 

 بهشد.
هر تحقيق بيومدیكهل روی انسهن بهید قباالً باه دقات -٥

بيني باه   ای كه خطرات قهبل پيش  ار یهبي شد، بهشد به گونه
منهفع اوتمهلي آن برای افراد مورد آ مهیش یه دیگران مقهیسه 

 و سنديد، شود.
وق فرد مورد آ مهیش برای وف  ويثيت او بهید محفاوظ -٦

 بهشد.
پزشك بهید  مهني پژوهش روی انسهن را آغه  كناد كاه -٧

 بيني است بهور داشته بهشد كه خطرات اوتمهلي قهبل پيش
در انتشهر نتهیج پزشك بهید صحت اطالعهت را رعاهیات -٨

 كند.
در هر تحقيق روی انسهن  افراد بهید به روشني نسبت باه -٩

اهداف  روشهه  فواید اوتمهلي و خطرات بهلقو، تاحاقاياق و 
 نهراوتيههیي كه ممكن است در پي داشته بهشد آگه، گردند.

نهمه  پزشك بهید دقت كند كه افاراد در   هنگهم اخذ موافقت
 محذور قرار نگرفته بهشند.

در مورد محدوران  موافق آگهههنه بهید ا  قيم آناهن بار -١١
 طبق قوانين كشوری اخذ شود.

طرح تحقيقهتي بهید هميشه شهمل ذكار ماالواظاهت -١١
 اخالقي بهشد.

  تهكنون پنج بهر  ١٩٦٤بيهنيه هلسينكي بعد ا  انتشهر در سهل 
 تكميل و اصالح گردید، است:

 ١٩٧٥-د:  توكيو ٢هلسينكي ) 
 ١٩٨٣-د:  ونيز٣هلسينكي ) 
 ١٩٨٩-د:  هنگ كنگ ٤هلسينكي ) 
 ١٩٩٦-د:  آفریقهی جنوبي ٥هلسينكي ) 
؛ شهمل سه قسمت مدزا و ٢١١١-د:  ادینبورگ ٦هلسينكي ) 
 بند ٣٢

به توجه به بحث ههیي كه در مورد استفهد، ا  دارونمه ایاداهد 
تو يحي در خصوص این بند به ایان   ٢١١٢شد  درسهل 

ای در  بيهنيه افزود، شد، است  در وهل وه ر مبهوث عمد،
مورد دسترسي بيمهران به بهترین شيو، درمهناي پاس ا  

در WMAاتمهم مطهلعه وجود دارد. گرد همهیي سهلاياهناه 
به بحث در این بهر، پارداخات ولاي بادون  ٢١١٣سهل 

دستيهبي به تصميم قهطعي  بررسي بيشتر این قسامات ا  
 بيهنيه مورد توافق قرار گرفت.
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 نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه   

بیانیه ی 

 93 هلسینکی

 بیانیه ی هلسینکی
اندمن جههني پزشكي بيهنيه ی هلسينكي را به عنوان بيهنية 
اصول اخالقي در پژوهش ههی پزشكي بر مواد و داد، هاه 
نمونه ههی قهبل شنهسهیي انسهن تدوین كارد، اسات. ایان 
بيهنيه بهید به صورت كهمل مورد توجه قرار گيرد و هيچ یاك 
ا  بندههی آن نبهید بدون در نظر گرفتن سهیر بندههی مرتبط 

 مورد استفهد، قرار گيرد.
اگرچه این بيهنيه به خصوص عمدتهً برای پزشكهن تادویان 
شد، است  اندمن جههني پزشكي پژوهشگراني كه پژوهاش 
ههیي به سوژ، انسهني اندهم ميدهند را به پذیرفتن این اصول 

 ترغيب مينمهید. 
وظيفه پزشك وف  و بهبود سالمت بيمهران و كساهناي -١

است كه در پژوهش ههی پزشكي شركت مي نمهیند. داناش 
 و وجدان پزشك بهید صرف تحقق این وظيفه گردد.

بيهنيه ی اندمن جههني پزشكي در ژنو  پزشكهن را به جملهة 
سالمت بيمهر من اولين مسأله ی مورد توجه من است متعهد 
نمود، و كد بين المللي اخالق پزشكي بيهن مي كند هناگاهم 
ارائة مراقبت ههی پزشكي  پزشك بهید بهترین منهفع بيمهر را 

 در نظر بگيرد.
پيشرفت علم پزشكي براسهس پژوهش ههیي است كه در -٣

نههیت بهید روی انسهن هه اندهم شود. در جمعيت ههیي كاه 
كمتر در آنهه پژوهش صورت مي گيرد بهید شرایطي فاراهام 

 شود ته به این پژوهش هه دسترسي منهسبي داشته بهشند.
در پژوهش ههی پزشكي كه بر روی انسهن صورت ماي -٤

گيرد سالمت آ مودني هه بهید بر تمهمي منهفع دیگر پژوهاش 
 اولویت داد، شود.

هدف اصلي پژوهش ههی پزشكي كه بار روی انساهن -٥
اندهم مي شود  فهم علل  نحو، ی ایدهد بيمهری و آثهر آنهه و 
بهبود مداخالت پيشگيری  تشخيصي و درمهني مي باهشاد. 
وتي بهترین مداخالت موجود بهید پيوسته ا  نظر ایاماناي  
 اثربخشي  به دهي  در دسترس بودن و كيفيت ار یهبي شوند.
در ارائه ی خدمهت و پژوهش ههی پزشكي  اكثر ماداخاالت 

 دارای خطرات و عوار  است.
تحقيقهت پزشكي موكول به استهنداردههی اخالقي اسات -٦

كه به ترویج محترم شمردن همه موا ین انسهني و ومهیت ا  
سالمت و وقوق انسهن مي پردا د. بعضي ا  افراد در جهمعاة 
مورد مطهلعه ته ودی آسيب پذیرتر هستند و نيه  به وماهیات 
خهصي دارند. این افراد كسهني هستند كاه ناماي تاواناناد 
خودشهن ر هیت دهند یه امتنهع نمهیند و ممكان اسات در 

 مقهبل تحميل یه تحكم دیگران آسيب پذیر بهشند.
پزشكهن بهید در پژوهش بر روی آ مودني ههی انساهناي -٧

هندهرهه و استهنداردههی اخالقي  قهنوني و نظهرتاي كشاور 
خود و هندهرههی قهبل اجرای بين المللي را مورد توجه قارار 
دهند. هيچ الزام اخالقي  قهنوني و نظهرتي ملي یه بين المللي 
نبهید بهعث وذف یه كههش محهفظت ههی مورد نظار ایان 

 بيهنيه برای شركت كنندگهن بشود.
پزشكهني كه در پژوهش ههی پزشكي مشهركت مي كنند -٨

موظفند ا   ندگي  سالمتي  كرامت  تمهميت  وق تاعايايان 
سرنوشت  وریم خصوصي و محرمهنگي شركت كنندگهن در 

 پژوهش محهفظت نمهیند.
پژوهش بر روی آ مودني ههی انسهني بهید به اصول علمي -٩

پذیرفته شد، مطهبق بود، و براسهس دانش موجود در ماتاون 
علمي و دیگر منهبع اطالعهتي مرتبط  تحقيقهت آ مهیشگههي 
كهفي و در صورت لزوم آ مهیش ههی ويواني بهشد. آسهیاش 
ويوانهت استفهد، شد، برای پژوهش بهید مورد اوتارام قارار 

 گيرد.
در پژوهشههی پزشكي كه ممكن است به محيط  یست -١١

 آسيب برسهنند بهید اوتيهط ال م صورت گيرد.
طراوي و اجرای هر مطهلعة پژوهشي برروی انسهن بهیاد -١١

به و وح در یك پرتكل پژوهشي تو يح داد، شود. پرتكال 
مذكور بهید شهمل بيهن مالوظهت اخالقي بهشد و بهید تبييان 
كند كه اصول این بيهنيه را چگونه در نظر گرفته است. ایان 
پرتكل بهید شهمل اطالعهت مربوط به بودجه  ومهیت كنناد، 
هه  وابستگي ههی سه مهني  موارد تعهر  منهفع بهلقو، دیگر  
مشوق برای شركت كنندگهن  پيشبيني درمهن و یه جاباران 

 خسهرت افراد آسيب دید، در پژوهش بهشد.
پرتكل پژوهشي بهید نحو، ی دسترسي آ مودني هه باه -١٢

مداخالتي كه در مطهلعه سودمند شنهخته شد، اند یه ساهیار 
 منهفع و مراقبت ههی منهسب را مشخص كند.

پرتكل پژوهشي بهید قبل ا  اندهم مطهلعه جهت بررسي  -١٣
اظههر نظر  راهنمهیي و تصویب به كميتة اخالق در پژوهاش 
ارسهل شود. این كميته بهید ا  محقق  پشتيبهن تحاقاياق و 
دیگر عوامل موثر در تحقيق مستقل بهشد. این كميته باهیاد 
قهنون و مقررات كشور یه كشورههیي را كه تحقيق در آناهاه 
اندهم مي شود و هندهرهه و استهنداردههی بين المللي مرتبط 
را در نظر بگيرد امه در نظر گرفتن این قوانين و استهنداردهاه 
نبهید بهعث هيیگونه وذف یه كههش محهفظت ههی ماورد 

 نظر این بيهنيه برای شركت كنندگهن بشود. 
كميته ی اخالق بهید وق داشته بهشد مطهلعهت در واهل -١٤

اجرا را ار یهبي كند. محقق بهید اطالعهت ال م جهت ار یهبي 
تحقيق به خصوص اطالعهت مربوط به عوار  جدی را باه 

 كميته ی اخالق ارائه نمهید. 
هيچ تغييری در پرتكل پژوهشي بدون بررسي و ماداو  -١٥

 كميتة اخالق نبهید صورت بگيرد.
پژوهش پزشكي بر روی آ مودني انسهني فاقاط باهیاد -١٦

توسط افرادی كه دارای آمو ش و مدارک منهسب هساتاناد 
 اندهم شود. 

پژوهش روی بيمهران و داوطلبهن سهلم بهید به سرپرستي -١٧
یك پزشك یه ارائه دهند، ی خدمهت سالمتي به صالوايات 
صورت گيرد. مسؤوليت وفهظت شركت كنندگهن در پژوهش 
به پزشك یه ارائه دهند، ی خدمهت سالمتي مذكور اسات و 
وتي به وجود ر هیت شركت كنندگهن به عهد، ی خود آناهن 

 نيست.

پژوهش ههی پزشكي كه روی گرو، هه یه جمعيت ههی -١٨
آسيب پذیر یه محروم اندهم مي شود  فقط در صورتي موجاه 
است كه به نيه ههی سالمتي و اولویت ههی پژوهشاي ایان 
گرو، یه جمعيت هه پهسخ دهد و همینين اوتمهل ماناطاقاي 

 منفعت این گرو، هه ا  نتهیج تحقيق وجود داشته بهشد.

قبل ا  اندهم هر پژوهش پزشكي بار روی آ ماودناي -١٩
انسهني بهید  یهن هه و عوار  قهبل پيشبيني بر افراد و گرو، 
ههی شركت كنند، در مقهیسه به منهفع قهبل پيش بيني برای 
 آنهه و سهیر افراد یه جوامع به دقت مورد ار یهبي قرار گيرد.

هر كهرآ مهیي بهليني قبل ا  اندهم بر روی اولين مورد بهید در 
 یك بهنك اطالعهتي قهبل دسترس ثبت شود.

پزشكهن نبهید در پژوهش بر روی آ مودني انسهن مشاهركات 
كنند مگر اینكه مطمئن بهشند خطرات آن به مقدار كاهفاي 
ار یهبي شد، و به خوبي قهبل كنترل هستند. در صورتي كاه 
پزشكهن متوجه شوند خطرات مطهلعه ا  منهفع بهلقو، ی آن 
بيشتر است یه دالیل كهفي برای نتهیج مثبت و سودمند وجود 
 داشته بهشد  پزشكهن بهید بالفهصله مطهلعه را متوقف نمهیند.
پژوهشههی پزشكي بر روی آ مودني انسهني فقط در صورتي 
بهید اندهم شود كه اهميت اهداف مطهلعه بيش ا  خطرات و 

 عوار  آنهه بر آ مودنيهه بهشد.
شركت افراد واجد صالويت در پژوهشههی پزشكي به عنوان 
آ مودني بهید داوطلبهنه بهشد. اگر چه ممكن است مشهور، باه 
افراد خهنواد، یه سران جوامع منهسب بهشد امه هيچ فرد واجاد 
صالويتي نبهید در یك مطهلعه ی پژوهشي شركت ناماهیاد  

 مگر آنكه آ ادانه به آن موافق بهشد.
تمهم اوتيهط ههی ال م برای وفهظت ا  وریام خصاوصاي  
محرمهنگي و اطالعهت شخصي آ مودني هه بهید صورت گيرد 
و اثر مطهلعه بر تمهميت جسمي  فكری و اجتمهعي افراد بهیاد 

 به وداقل برسد.
در پژوهش ههی پزشكي بر روی آ مودني انساهناي واجاد 
صالويت  هریك ا  آ مودني هه بهید در مورد اهداف  روشهه  
منهبع مهلي  تعهر  منهفع  وابستگي سه مهني محقاق  ساود 
مورد انتظهر  خطرات بهلقو،  نهراوتي ههیي كه ممكان اسات 
پيش بيهید  و سهیر جنبه ههی وابسته به پژوهش مطلع شاود. 
آ مودني ههی بهلقو، بهید ا  وق خود برای امتنهع ا  شاركات 
در مطهلعه در هر  مهن ا  اندهم آن  آگه، شوناد. باهیاد باه 
نيه ههی اطالعهتي آ مودني ههی بهلقو، و شيو، ههی اطاالع 
رسهني توجه خهص صورت گيرد. پس ا  اطميناهن ا  درک 
آ مودني هه ا  اطالعهت  پزشك یه هر فرد صاالوايات دار 
دیگر بهید ا  آ مودني هه ر هیت آگهههنه  ترجيحهً به صاورت 

 كتبي اخذ نمهید. یه رسمهً ثبت و گواهي گردد.
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بیانیه ی 

 91 هلسینکی

 ادامه بیانیه ی هلسینکی
برای اندهم پژوهشههی پزشكي بر روی مواد یه داد، هاهی 
انسهني قهبل شنهسهیي  پزشك بهید جهت جمع آوری  آنهلياز  
ذخير، سه ی یه استفهد، ی مددد ا  آ مودنيهه ر هیت بگيرد. 
ممكن است در شرایطي كسب ر هیت غيرممكن یاه غايار 
عملي بهشد یه اعتبهر پژوهش را تهدید نماهیاد. در چانايان 
پژوهش فقط بعد ا  بررسي و تصویب كميته ی اخاالق در 

 پژوهش مي تواند اندهم شود 
هنگهم اخذ ر هیت آگهههنه ا  شركت كنندگهن در یك طارح 
پژوهشي  پزشك بهید اوتيهط كند كه آیه آ مودني بهلقاو، باه 
پزشك ارتبهط دارد یه اینكه شركت كنند، تاحات شارایاط 
تهدیدآميزی ر هیت داد، است. در چنين شرایطي ر اهیات 
آگهههنه بهید توسط فرد صالويت دار دیگر و كهمالً مستقل ا  

 این ارتبهط گرفته شود.
برای آ مودنيههی فهقد صالويت  پزشك بهید ر هیت آگهههنه 
را ا  نمهیند، ی قهنوني آنهه بگيرد. این افراد نبهید در مطهلعاه 
ای وارد شوند كه هيچ سودی برای آنهه ندارد مگر ایاناكاه 
قصد بهبود و عيت سالمت همهن گرو، وجود داشته بهشد  یه 
این تحقيق را نتوان به افراد صالويت دار اندهم داد و تحقيق 

 فقط دارای كمترین خطر و عوار  بهشد.
وقتي آ مودني بهلقو، ی یك تحقيق كه فهقاد صاالوايات 
شنهخته شد، است  قهدر بهشد برای شركت در مطهلعه تصميم 
گيری كند  پزشك بهید عالو، بر ر هیت ا  قيام قاهناوناي  
موافقت وی را نيز بگيرد . به مخهلفت این آ ماودناي باهیاد 

 اوترام گذاشته شود.
پژوهش برروی آ مودنيههیي كه ا  نظر جسمي یه عقلي قاهدر 
به دادن ر هیت نيستند  مثل بيمهران بياهاوش  فاقاط در 
صورتي بهید اندهم شود كه این و عيت فيزیكي یه عقلي كاه 
مهنع ا  دادن ر هیت آگهههنه است  یك خصوصيت  اروری 
برای جمعيت مورد پژوهش بهشد. در چنين شرایطي پزشاك 
بهید ر هیت را ا  نمهیند، ی قهنوني آنهه بگيرد. اگر چانايان 
فردی در دسترس نبهشد و نتوان مطهلعه را به تأخير اندهم داد  

ممكن است بتوان مطهلعه را بدون اخذ ر هیت آگهههنه اندهم 
داد  به شرط آنكه دالیل و شرایط اندهم مطهلعاه بار روی 
آ مودني ههیي كه نمي توانند ر هیت آگهههنه بادهاناد در 
پرتكل پژوهش بيهن شد، و مطهلعه توسط كميته ی اخاالق 
در پژوهش تصویب شد، بهشد. ر هیت برای ادامه ی شركت 
در پژوهش بهید در اسرع وقت ا  آ مودني یه ناماهیاناد، ی 

 قهنوني وی گرفته شود.
نویسندگهن  سردبيران و نهشران همگي در مورد انتشهر نتهیاج 
تحقيق تعهدات اخالقي دارند. نویسندگهن موظفند كه نتهیاج 
پژوهشههی خود بر آ مودني انسهني را در دستارس عاماوم 
مردم قرار دهند و مسؤول كهمل بودن و صحت گزارشاهاهی 
خود هستند. محققهن بهید به دستورالعمل ههی پذیرفته شاد، 
ی اخالقي مربوط به تهيه ی گزارشهه پهیبند بهشند. ناتاهیاج 
منفي و غيرقطعي نيز همهنند نتهیج مثبت بهید منتشر شوند و 
یه در صورتي كه پژوهشگر آن را منتشر ناماي كاناد  در 
دسترس عموم بهشد. منهبع مهلي  وابستگاي ساه ماهناي  و 
تعهر  منهفع بهید در انتشهرات بيهن شوند. گزارش پاژوهاش 
ههیي كه به اصول این بيهنيه سه گهر نيستند نبهید برای انتشهر 

 پذیرفته شوند.
پزشك فقط در صورتي ممكن است پژوهش پازشاكاي را 
همرا، به ارائه ی مراقبتههی پزشكي اندهم دهد كاه ار ش 
بهلقو، ی پيشگيری  تشخيصي و درمهني پژوهاش تاوجاياه 

داشته بهشد و پزشك دليل خوبي داشته بهشد كه شركت در 
مطهلعه ی پژوهشي بر سالمت آ مودنيههی مورد پژوهش اثر 

 سوء ندارد.
به غير ا  موارد ذیل منهفع  خطرات  عوار  و مؤثار باودن 
مداخله ی جدید بهید در برابر بهترین مداخله ی ثهبت شد، ی 

 متداول بررسي شود:
استفهد، ا  دارونمه یه عدم درمهن در مطهلعهتي پذیرفته اسات 

 كه درمهن متداول ثهبت شد، ای وجود نداشته بهشد.
جهیي كه بر اسهس دالیل علمي و روش شنهسي قهبل قباول 
استفهد، ا  دارونمه برای تعيين اثربخشي یه ایمني یك مداخله 
 روری بود، و افرادی كه دارونمه دریهفت كرد، یاه درماهن 
نمي شوند متحمل هيچ خطر جدی یه  رر غيرقهبل برگشت 
نمي شوند. بهید وداكثر مراقبت برای جلوگيری ا  سوءاستفهد، 

 ا  دارونمه صورت گيرد.
در پهیهن مطهلعه بيمهراني كه وارد مطهلعه شد، اند وق دارناد 
كه ا  نتيده ی مطهلعه آگه، شد، و در تمهم منهفعاي كاه ا  
تحقيق وهصل شد، است سهيم گردند  به عاناوان ماثاهل: 
دسترسي به درمهنهه و مداخالتي كه براسهس مطهلعه سودمند 

 شنهخته شد، اند یه سهیر مراقبتهه و منهفع.
پزشك بهید بيمهر را كهمالً نسبت به این مطلب آگه، سه د كه 
كداميك ا  مراقبتهه مربوط به تحقيق است. امتنهع بيماهر ا  
شركت در یك مطهلعه یه تصميم بيمهر در كنهر، گاياری ا  

 مطهلعه هرگز نبهید روابط پزشك و بيمهر را مختل نمهید.
در درمهن یك بيمهر در صورتي كه مداخله ی ثهبت شد، ای 
وجود نداشته بهشد یه اینكه مداخله ی موجود مؤثر ناباهشاد 
پزشك بعد ا  جویه شدن نظرات متخصص  به اخذ ر اهیات 
آگهههنه ا  بيمهر یه نمهیند، ی قهنوني در صورتي كه به قضهوت 
پزشك اميدی به ندهت  ندگي بيمهر  برقراری مددد سالمت 
او یه كهستن ا  درد و آالم بيمهر بهشد  ميتواند ا  مداخلاه ی 
ثهبت نشد، استفهد، كند. در همه ی موارد اطالعهت جادیاد 
بهید ثبت شوند و در موقعيت منهسب در دسترس عموم قارار 

 گيرند.
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 وضعیت اخالق در پژوهش در ایران

 کمیته
 اخالق 

 وضعیت اخالق در پژوهش در ایران
 ١٣٧٣توجه ویژ، به مقوله اخالق در پزشكي ا  سهل  
( د١٣٧٧تشكيل كميته ملي تحقيقهت در پزشكي 
ای اخالق در تاحاقاياقاهت در  ههی منطقه تشكيل كميته

 د١٣٧٨دانشگههههی علوم پزشكي و مراكز تحقيقهتي)
 د١٣٧٩گهنه اخالق در پژوهش كشور )٢٦تدوین اصول 

 کمیته اخالق:
كميته اخالق مسؤوليت دایمي نظهرت بر اجارای اخاالقاي 
پژوهش را بر عهد، دارد  لذا بهیست در مورد تمهمي تغييارات 

ی نهمنهسب جدی در طاول  دستورالعمل مطهلعه و هر وهدثه
چنين هر اطالعهت جدیدی كه ممكان  مطهلعه آگه، گردد  هم
ههی مطهلعه یه اجرای مطهلعه را تحت تأثير  است امنيت نمونه

 قرار دهد بهید به اطالع این كميته برسد.
 وظایف و مسؤولیت های کمیته اخالق 

تاك افاراد  این كميته بهید وهمي وقوق و سالمت تاك-١ 
كنند، در مطهلاعاه باهشاد و تاوجاه خاهص باه  شركت
 پذیر داشته بهشد.  كنندگهن آسيب شركت

این كميته بهید دسترسي به مستندات  یر داشته باهشاد: -٢
 ههی آن دستورالعمل كهرآ مهیي و اصالويه

 نهمه فرم مكتوب ر هیت 

ابزار فراخواني افراد )آگهي و ...د 

 كنند، اطالعهت مكتوب ارائه شد، به افراد شركت 

 كتهبیه راهنمهی پژوهشگران )اطالعهت بهليني و غيربهليني
مورد تحقيقد  اطالعهت دردسترس در مورد   مرتبط به فراورد،

  رر بودن فراورد، بي

 كنندگهن و جاباران  اطالعهت مرتبط به پرداخت به شركت
 ههی تردد آنهن هزینه

  آخرین كهرنهمه پژوهشي(CV)  محقق و دیگر مستنداناي
كه كميته ممكن است جهت اندهم مسؤوليات هاهی خاود 

 بدانهه نيه  داشته بهشد. 
كميته بهید ظرف مدت  مهن قهبل قبولي دساتاوالاعامال  -٣

صاورت  كهرآ مهیي بهليني را بررسي نمود،  كتبه نظر خود را به
 یكي ا  وهالت  یر ارائه دهد:

 تأیيد 

  تأیيد به اندهم اصالوهت 

رد 

خهتمه 

تعليق هر نظر مثبت در گذشته 
كميته بهید بر اسهس كهرنهمه پژوهشگر یه سهیر مستنادات -٤ 

 مرتبط  صالويت محقق را بررسي نمهید. 
كميته بهید بررسيهه یه نظهرت ههی مداومي )پاهیاشد در -٥

فواصل مشخص در كهرآ مهیيههی در وهل اندهم داشته بهشد. 
فواصل  مهني این ار یهبي هه متنهسب به درجه خطر متاوجاه 

كنندگهن تعيين خواهد گردید. ليكن در هيچ شرایطاي  شركت
 سهل نخواهد بود. بيش ا  یك

 مهنيكه یك كهرآ مهیي غيردرمهني به ر هیت ناماهیاناد، -٦ 

شود  این كميته  قهنوني افراد به رعهیت مصلحت آنهه اندهم مي
بهید بررسي و تعيين نمهید كه آیه دستاورالاعامال و ساهیار 
مستندات بقدر كهفي به مو وعهت مرتبط اخالقي پهسخ داد، 

 شود. و مطهلعه منطبق بر دستورالعمل اجرا مي
در مواردی كه بر اسهس دستورالعمل كاهرآ ماهیاي اخاذ -٧ 

كنندگهن یه نمهیندگهن قهنوني آنهاه ماماكان  ر هیت شركت
نبهشد  این كميته بهید بررسي و تعييان ناماهیاد كاه آیاه 
دستورالعمل و سهیر مستندات بقدر كفهیت باه ماو اوعاهت 
مرتبط اخالقي پهسخ داد، و منطبق بر دستورالعمل تنظياماي 

 بهشد؟ مي
كنندگاهن را  كميته بهید مقدار و شيو، پرداخت به شركت-٨ 

بررسي نمود، و اطمينهن وهصل نمهید كه هيیگونه مشكلاي 
كانانادگاهن  در  مينه اجبهر یه پرداخت غير روری به شركت

هه بهید بطور صحيح در طاول ماطاهلاعاه  وجود ندارد. هزینه
تقسيم شد، و نبهید به پهیهن رسهنادن ماطاهلاعاه تاوساط 

 كنندگهن منوط گردد.  شركت

كميته بهید مطمئن گردد كه اطالعهت مرتبط به پرداخات  -٩
)شيو،  مقدار و جدول پرداختد در فرم ر هیت نهمه مكتاوب 
و سهیر مستندات ارائه شد، به افراد موجود باود، و ناحاو، 

 هه نيز مشخص بهشد. پرداخت هزینه
 کمیته ملی تحقیقات در پزشکی

 اهداف و وظایف    
تبيين مبهني اسالمي  قهنوني و اخالقي در تمهم تحقيقاهت -١

 پزشكي
وف  وقوق انسهني و دفهع ا  وقوق افراد مورد پاژوهاش  -٢

هاهی  پژوهشگر  و سه مهنههی پژوهش كنند، در طي برناهماه
 پژوهشي

نظهرت بر رعهیت اصول اخالقي در تماهم پاروژ، هاهی -٣
 پژوهشي

 اعضاء      

  معهونت پژوهشي و ارت بهاداشات  درماهن و آماو ش
 پزشكي

 رئيس مركز ملي تحقيقهت پزشكي 

 رئيس مركز تحقيقهت اخالق پزشكي 

 یك نفر رووهني آشنه به مبهوث پزشكي 

 دو محقق شنهخته شد، كشور 

 .یك اپيدميولوژیست یه محقق آمهر ويهتي 
 

 ای اخالق در تحقیقات منطقه  اعضاء  کمیته   
 

 رئيس دانشگه، )یه مركز پژوهشيد 

 معهونت پژوهشي آن دانشگه، )یه مركز پژوهشيد 

یك متخصص اخالق پزشكي 

یك مشهور وقوقي 

یك اپيدميولوژیست یه متخصص آمهر ويهتي 

یك رووهني آشنه به اخالق پزشكي 

یك محقق شنهخته شد، در كشور 
 ٤١ای اخالق در تحقيقهت در باياش ا   ههی منطقه كميته

هاه  دانشگه، علوم پزشكي تشكيل گردید، است.  این كميتاه
طرح تحقيقهتي را  ٣١٥  بيش ا  ١٣٨١-١٣٧٨طي سهلههی 

ههی محلاي اخاالق در  بررسي و تأیيد نمود، است.  كميته
ههی  بيوتكناولاوژی     مركز تحقيقهتي در   مينه ٨٥بيش ا  

ههی وابسته نيز تشكيل  بيولوژی سلولي و  مولكولي   و ويطه
 اند. شد،

 کمیتة دانشگاهی 
شاود و وظايافاة  كميتة دانشگههي در دانشگه، تشكيل مي

ههی سه مهني اخالق را به عاهاد،  تشكيل و نظهرت بر كميته
ههی دانشگههي اخالق شهمل رسيدگي  دارد. صالويت كميته

ههی سه مهني  رسيادگاي باه  به اعترا  به مصوّبهت كميته
ههی مرتبط به شبيه سه ی  سلول درمهني و سلول هاهی  طرح

 بنيهدی و مطهلعهت بين المللي است.
رئيس دانشگه،  رئيس كميتة دانشگههي اخالق است. كميتة  

عضو وقوقي و وقيقي است كه اواكاهم  ٩دانشگههي شهمل 
شود و به مدت سه ساهل  آنههتوسط رئيس دانشگه، صهدر مي

 معتبر بود، و قهبل تمدید است.
 های دانشگاهی  موارد صالحیت کمیته

 ی سه مهني هه بررسي و تأیيد تأسيس كميته 

 هاهی  رسيدگي به اعترا  نسبت به تصميمهت كاماياتاه
 سه مهني

 هاهی  پهسخ به پرسش هه و ومهیت و توانمندسه ی كميتاه
 سه مهني

 ههی اخالق سه مهني نظهرت بر فعهليت ههی كميته 

  برنهمه ریزی و توانمندسه ی اعضهی هيئت علمي  محققين
 و دانشدویهن در  مينة اخالق در پژوهش

 نهمه هه به مو وع شاباياه  بررسي و تصویب اخالقي طرح
 المللي سه ی  سلول درمهني  سلول ههی بنيهدی  بين

 ههی ارجهع شد، ا  سوی كميتة سه مهناي  نهمه بررسي طرح
 به دليل تعهر  یه اشتراک منهفع

  تدوین و اجرای برنهمة راهبردی و عمليهتي جهت توساعاة
 اخالق در پژوهش در دانشگه، 

  انحالل كميته سه مهني درصورت عدم رعهیت مقاررات و
 تحت پوشش  استهنداردههی ال م توسط كميته

تواند صالويت خود را در بررسي  كميتة دانشگههي اخالق مي
نهمه هه به یك یه چند كميتة سه مهني توانمناد واگاذار  طرح
 نمهید.

كه ظرفيت تشكايال كاماياتاه  ٣و ٢در دانشگههههی تيپ 
سه مهني وجود ندارد  وظهیف كميته ههی سه مهني ناياز باه 

 عهد، كميته دانشگههي خواهد بود. 
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 وضعیت اخالق در پژوهش در ایران
 ١٣٧٣توجه ویژ، به مقوله اخالق در پزشكي ا  سهل  
( د١٣٧٧تشكيل كميته ملي تحقيقهت در پزشكي 
ای اخالق در تاحاقاياقاهت در  ههی منطقه تشكيل كميته

 د١٣٧٨دانشگههههی علوم پزشكي و مراكز تحقيقهتي)
 د١٣٧٩گهنه اخالق در پژوهش كشور )٢٦تدوین اصول 

 کمیته ملی تحقیقات در پزشکی
 اهداف و وظایف    
تبيين مبهني اسالمي  قهنوني و اخالقي در تمهم تحقيقاهت -١

 پزشكي
وف  وقوق انسهني و دفهع ا  وقوق افراد مورد پاژوهاش  -٢

هاهی  پژوهشگر  و سه مهنههی پژوهش كنند، در طي برناهماه
 پژوهشي

نظهرت بر رعهیت اصول اخالقي در تماهم پاروژ، هاهی -٣
 پژوهشي

 اعضاء      

  معهونت پژوهشي و ارت بهاداشات  درماهن و آماو ش
 پزشكي

 رئيس مركز ملي تحقيقهت پزشكي 

 رئيس مركز تحقيقهت اخالق پزشكي 

 یك نفر رووهني آشنه به مبهوث پزشكي 

 دو محقق شنهخته شد، كشور 

 .یك اپيدميولوژیست یه محقق آمهر ويهتي 
 کد اخالق چیست؟

یك شنهسه دیديتهل و معتبر است كه پس ا  طرح پروپو ال 
طرح پژوهشي در شورای مربوطه به یك تحقاياق تاعالاق 
ميگيرد. در یك طرح پژوهشي كليه الازاماهت اخاالق در 
پژوهش مي بهیست طبق معههدات ملي و بين المللي رعهیت 

 گردد. تشخيص این امر بر عهد، شورای مربوطه ميبهشد. 
کدهای مصوب کمیته کشوری اخالق در 

 پژوهشهای علوم پزشکی
كسب ر هیت آگهههنه دركليه تحقيقاهتاي كاه بارروی  -١

آ مودني انسهني اندهم مي گيرد  اروری اسات در ماورد 
 تحقيقهت مداخله ای  كسب ر هیت آگهههنه بهید كتبي بهشد.

ارجحيت منهفع جهمعه یه پيشرفت علم نمي تواند توجيهي  -٢
برای قرار دادن آ مودني در معر   رر و  یهن غيرمعاقاول 
 بهشد و یه محدودیتي در اعمهل اراد، و اختيهر او ایدهد نمهید. 

كسب ر هیت آگهههنه بهیستي فهرغ ا هرگاوناه اجاباهر   -٣
تهدید  تطميع و اغوا اندهم گيرد  درغير این صورت ر هیات 
اخذ شد، بهطل و هيچ اثر قهنوني بر آن مترتب ناياسات و 
درصورت برو  هرگونه خسهرت  مسئاولايات آن ماتاوجاه 

 پژوهشگر خواهد بود.
در مواردی كه به لحهظ تشكيالتي  محقق ماوقاعاياتاي  -٤

بهالتر و موثرتر نسبت به آ مودني داشته بهشد  علت انتخاهب 
آ مودني بهید به تهیيد كميته اخالق در پژوهش رساياد، و 

 توسط فردی ثهلث  ر هیت آگهههنه كسب شود.
در اندهم تحقيقهت علوم پزشكي اعام ا  درماهناي و  -٥

غيردرمهني  محقق مكلف است اطالعهت مربوط باه روش 
اجراء و هدف ا  اندهم تحقيق   یهن ههی اوتمهلاي فاوایاد  
مههيت و مدت تحقيق را به مياازاني كه به آ مودني ارتاباهط 
دارد به وی مفهوم نمود، و به سئواالت او پهسخ ههی قاهناع 

 كنند، دهد و مراتب مذكور را درر هیت نهمه قيد نمهید.
درتحقيقهت علوم پزشكي بهید قبل ا  اندهم تاحاقاياق   -٦

تمهيدات ال م )ا  قبيل امكهنهت پيشگيری   تشاخاياصاي  
درمهنيد فراهم گردد و درصورت برو  خسهرت غيرماتاعاهرف 

 جبران شود.
نحو، ارائه گزارش یه اعالم نتيده تحقيقهت ماي باهیاد  -٧

متضمن رعهیت وقوق مهدی و معناوی عاناهصار ذیارباط 
 ) آ مودني  پژوهشگر  پژوهش و سه مهن مربوطهد بهشد.

محقق بهید به آ مودني اعالم نمهید كه مي تواند در هار  -٨
 مهن كه مهیل بهشد ا  شركت در تحقيق ماناصارف شاود. 
بدیهي است در صورت انصراف پژوهشگر ماكالاف اسات 
مواردی را كه ترک تحقيق  تبعهت نهمطلوبي نصيب آ مودني 

 مي نمهید به ایشهن تفهيم نمود، و او را ومهیت كند.

چنهنیه به نظر پژوهشگر ارائه بعضي ا  اطاالعاهت باه  -٩
آ مودني مندر به مخدوش شدن نتهیج تحقيق گاردد. عادم 
ارائه این اطالعهت مي بهیستي به تهیيد كمياتاه اخاالق در 
پژوهش بهشد و  منه برنهمه ریزی كهملي جهت آگههاي باه 

 موقع آ مودني ا  آن اطالعهت تدارک دید، شود.
مسئوليت تفهيم اطالعهت به آ مودني به عهد، محقاق  -١١

است در مواردی كه فرد دیگری این اطالعهت را به آ مودني 
 بدهد ا  محقق سلب مسئوليت نمي گردد. 

شركت دادن آ مودني در پژوهش بدون ارائه اطالعاهت  -١١
مربوط به پژوهش ممنوع است مگر اینكه آ مودني  آگهههناه 

 ا  وق خود دركسب اطالعهت صرفنظر كرد، بهشد.
كاه (Clinical trials)درتحقيقهت كهرآ مهیي بهلياناي -١٢

وجود دو گرو، شههد و مورد  روری اسات باهیساتاي باه 
آ مودني هه اطالع داد كه در تحقيقي شركت كرد، اناد كاه 
ممكن است بطور تصهدفي در یكي ا  دوگارو، فاوق قارار 

 گيرند.
بهیساتاي (Risk)درتحقيقهت درمهني ميزان  رر و  یهن -١٣

تحقيق بهشد مرجع تشخيص نفاع (Benefits)كمتر ا  منهفع
و  رر  كميته اخالق در پژوهش مي باهشاد كاه پاس ا  
مشورت به متخصصهن ورفه ای رشته مربوطه اعالم نظر مي 

 نمهید.
درتحقيقهت غيردرمهني ميزان  ارر قاهبال پاذیارش  -١٤

نبهیستي ا  ميزان  رری كه آ مودني در  ندگي رو مار، باه 
آنهه مواجه است بيشتر بهشد تو يح آنكه درمحهسبه  رر و 

 یهن در  ندگي رو مر،   رورت دارد آن دسته ا   ارر و 
 یهن ههیي كه آ مودني به اقتضهی موقعيت و شرایط شغلاي  
 سني   مهني و مكهني به آنهه مواجه مي بهشد مستثني گردد.

عملي بودن  سهد، بودن  راوت بودن  ساریاع باودن   -١٥
اقتصهدی بودن و مشهبه آن نمي تواند توجيهي برای ماواجاه 

 نمودن آ مودني به  رر و  یهن ا هفي در تحقيق بهشد.
در مواردی كه آ مودني ا  نوع دارو در تحقيق بي اطالع  -١٨

بهشد  محقق بهیستي ترتيبي اتخهذ نمهید كاه در شارایاط 
 روری  اطالعهت مربوط به دارو را در اختيهر آ مودني و یاه 

 پزشك معهلج او قرار دهد.
هرگونه صدمه جسمي و  یهن مهلي كه در پي اناداهم  -١٩

تحقيق بر آ مودني تحميل شود بهیستي مطهبق قوانين موجود 
 جبران گردد.

اندهم روشههی گونهگون تحقيق نبهید مغهیر به ماوا یان  -٢١
 دیني و فرهنگي آ مودني و جهمعه بهشد.

در شرایط مسهوی در روند تحقيق چه ا  ناظار ناوع  -٢١
انتخهب آ مودني ا  بين  -آ مودني و چه ا  نظر روش تحقيق

 ندانيهن و گرو، ههی خهص ا  طرفي و بقيه جهمعه ا  طارف 
دیگر انتخهب اولویت به عهد، كميته اخاالق در پاژوهاش 

 است.
شركت  ندانيهن در تحقيقهتي كه نتهیج آن منحصر باه  -٢٢

 ندانيهن مي شود به كسب ر هیت آگهههنه كتبي باالماهناع 
 است.
 ندانيهن را به علت شرایط خهص ا  جمله در دساتارس  -٢٣

بودن آنهن نبهید به عنوان آ مودني ترجيحي در تحاقاياقاهت 
شركت داد و ا  طرفي نيز نمي توان آنهه را ا  منهفع تحقياق 

 محروم نمود.
شركت گرو، ههی صغهر  عقب مهندگي ذهني  مبتالیهن  -٢٤

به  وال عقل و بيمهران روان پریش در كليه تحقياقاهت باه 
شرایط كسب ر هیت كتبي ا  ولي قهنوني آناهاه و اثاباهت 
 رورت اندهم چنين تحقيقي بالمهنع است. در صورتيكه در 
ابتدای تحقيق آ مودني  وال عقل و یه عالئم روان پاریشاي 
نداشته و در مدت اندهم تحقيق مبتال به عالئم روان پریشي 
و یه  وال عقل گردد  ر هیت قبلي بهطل بود، و بهید ا  ولاي 
قهنوني او ر هیت كتبي كسب شود. آ مودني ههیي كاه در 
ابتدای تحقيق روان پریش یه صغير بود، اند اگار در مادت 
اندهم تحقيق به ترتيب واجد صالويت یه كبير شوند  ر هیت 
قبلي ولي ایشهن بهطل بود، و ال م است ر اهیات كاتاباي 

 جدیدی ا  خود ایشهن كسب شود.
اندهم تحققيهت غير درمهني بر روی جنين مده  نيست.  -٢٥

اندهم تحقيقهت درمهني بر روی جنين مده  است كه به نفاع 
جنين و یه مهدرش بود، و  رری متوجه هيچ یك ا  آناهن 
نگردد. بدیهي است كسب ر هیت آگهههنه كتبي ا  ماهدر و 

 ولي قهنوني جنين  روری است.
اندهم تحقيق بر روی جنينههی سقط شاد، باناه باه  -٢٦

  رورت و رعهیت موا ین قهنوني بالمهنع است.
ین اعهیت  ، رست كه تضمين كنند اكر  ن ذشهیه ن پهیه در 
در خالقي  اتعهد  و مسئوليت  س وسه ا  اهمهنه تقو ل  صو ا

 مي بهشدم محققين محتر
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 مقدمه 
در طبهبت بهید ا  پزشكي مبتني بر شواهد استفهد، شود. ایان 

آیند. بنهبراین پاياشارفات  دست مي شواهد ا  را، پژوهش به
دانش پزشكي بر پژوهش مبتني است.  بخش بازرگاي ا  

هه برای رسيدن به نتهیج معتبر  در نههیت باهیاد بار  پژوهش
 روی انسهن به اندهم برسند. 

ههی دارای آ ماودناي  راهنمهی عمومي اخالق در پژوهش
ی اصاول و  انسهني در جمهوری اسالمي ایران  دربردارند،

است كه تمهمي پژوهشگراني كه اقدام باه   مقررات اخالقي
هه یاه  ههی انسهني )كه شهمل داد، پژوهش بر روی آ مودني

كنند  و  شودد مي هه نيز مي دست آمد، ا  انسهن مواد بدني به
ههی اخالق در پاژوهاش  تمهمي مدیران پژوهشي و كميته

كشور  بهید آن را مبنه و راهنمهی عملكرد خود قرار دهناد و 
تمهمي تالش خود را برای تضمين رعهیت وداكثری آن در 

و ته جهی ممكن دیگر پژوهشگران  -عملكرد پژوهشي خود 
ویژ،  به عمل آورند. این راهنمه بر اسهس اصول اخالقي  به -

ههی اسالمي و ملي تدویان  كرامت انسهني  مبهنييي و ار ش
یهفته است. تقدم و تأخر بندههی این راهناماه  بار اساهس 

صورت یك كل واود دیاد،  اهميت نيست. این راهنمه بهید به
كدام ا  بندههی آن نبهید بدون توجه كاهفاي باه  شود و هيچ

مقدمه و سهیر بندههی مرتبط تفسير شود. هر پژوهشگر بهیاد 
عالو، بر این راهنمه  ا  دیگر قوانين و راهنمهههی مرتبط كه 

اند مهناناد راهاناماههاهی  ا  سوی مراجع رسمي ابالغ شد،
اختصهصي اخالق در پژوهش كشور  آگههي داشته بهشاد و 

 هه را رعهیت كند  آن
هاه  بهید ارتقهی سالمت انساهن هدف اصلي هر پژوهش -١

 توأم به رعهیت كرامت و وقوق ایشهن بهشد. 
در پژوهش بر آ مودني انسهني  سالمت و ایمني فرد فرد  -٢

هه در طول و بعد ا  اجرای پژوهش  بار تاماهماي  آ مودني
مصهلح دیگر اولویت دارد. هر پژوهشي كه بر روی آ مودناي 

گيرد  بهید توسط افرادی طراوي و اجرا شود  انسهني اندهم مي
كه تخصص و مههرت بهليني ال م و مرتبط را داشته بهشناد. 

هاهی  ههی بهليني  بر روی بيمهران یه داوطالاب در كهرآ مهیي
سهلم نظهرت پزشك دارای مههرت و دانش متنهسب الازاماي 

 است.
پذیر است كاه  پژوهش بر انسهن فقط در صورتي توجيه -٣

تر ا  خطرههی   ی آن برای هر فرد آ مودني بيش منهفع بهلقو،
ههی دارای مههيت غير درمهني  ساطاح  آن بهشد. در پژوهش

تار  گيرد نبهید بيش آسيبي كه آ مودني در معر  آن قرار مي
ی خود به آن  چه بهشد كه مردم عهدی در  ندگي رو مر، ا  آن

ی  شوند. وصول اطمينهن ا  این امار بارعاهاد، مواجه مي
طراوهن  مدریهن و همكهران پژوهش و تمهمي شاوراهاهی 

ی اخالق در  ی پژوهش ا  جمله كميته كنند، بررسي یه پهیش
 است.   پژوهش

مواردی ا  قبيل سرعت  سهولت كهر  راوتي پژوهشگار   -٤
تر و/ یه صرفهً عملي بودن آن به هياچ وجاه  ی پهیين هزینه

نبهید موجب قرار دادن آ مودني در معر  خطر یاه  یاهن 
افزود، یه تحميل هر گونه محدودیت اختيهر ا هفي باه وی 

 شود. 
قبل ا  آغه  هر پژوهش پزشكي   بهید اقدامهت  اولاياه  -٥

هه و  جهت به وداقل رسهندن  یهن اوتمهلي وارد، به آ مودني
 هه اندهم گيرد. تهمين سالمت آن

در كهرآ مهیي ههی بهليني دوسوكور  كاه آ ماودناي ا   -٦
ای كه برای وی تاداویاز شاد،  مههيت دارویي یه مداخله

رسهني  اطالع است  پژوهشگر بهید تدابير ال م جهت كمك بي
به آ مودني در صورت لزوم و در شرایط ا طراری را تدارک 

 ببيند. 
اگر در وين اجرای پژوهش مشخص شود كه خاطارات  -٧

هه باياش ا  فاوایاد  شركت در این پژوهش برای آ مودني
 ی آن است  بهید آن پژوهش بالفهصله متوقف شود.  بهلقو،
ههیي كه بار روی آ ماودناي  طراوي و اجرای پژوهش -٨

گيرند  بهید منطبق به اصول علمي پذیرفتاه  انسهني اندهم مي
شد، بر اسهس دانش رو  و مبتني بر مرور كهمل منهبع علمي 

ههی قبلي آ مهیشگههي  و  در صورت لزوم    موجود و پژوهش
ويواني منهسب بهشد. مطهلعهت ويواني بهید به رعهیت كاهمال 

 اصول اخالقي كهر به ويوانهت آ مهیشگههي اندهم شوند.
ههی پزشكي كه ممكن است باه ماحاياط  در پژوهش -٩

ههی ال م در جهت وف  و   یست آسيب برسهنند  بهید اوتيهط
 نگهداری و عدم آسيب رسهني به محيط ریست اندهم گيرد.

ناهماه  هر پژوهشي بهید بر اسهس و منطبق بر یاك طارح
ههی بهلياناي باهیاد  )پروپو الد به اندهم برسد. در كهرآ مهیي

عالو، بر طرح نهمه  دستورالعمل )پروتكلد نيز تهيه و ارائاه 
نهمه و دستورالعمل بهید شهمل تاماهماي اجازای  شود. طرح

 روری بهشد. ا  جمله بخش مالوظهت اخالقي  اطالعاهت 
ههی سه ماهناي   هه  وابستگي مربوط به بودجه  ومهیت كنند،

هاهی شاركات  ی دیگر  مشاوق موارد تعهر  منهفع بهلقو،
كنندگهن  پيش بيني درمهن و یه جبران خسهرت افراد آسياب 

ی  ناهماه دید، در پژوهش .در مواردی كه ال م است ر هیت
ناهماه باهیاد  صورت كتبي اخذ شود  فرم ر هیت آگهههنه به

نهمه پيوست شد، بهشد. پيش ا  تصویب یه  تدوین و به طرح
ی مستقل اخالق در پژوهش   نهمه ا  سوی كميته تأیيد طرح

 نبهید اجرای پژوهش شروع شود.
ی اخالق در پژوهش عاالو، بار باررساي و  كميته -١١

هه   نهمه و دستورالعمل  این وق را دارد كه طرح تصویب طرح
را در وين و بعد ا  اجرا را ا  نظر رعهیت مالوظهت اخالقي 
مورد پهیش قرار دهد. اطالعهت و مداركيكه برای پهیش ا  

شود  بهیاد ا  ساوی  ی اخالق درخواست مي سوی كميته
 پژوهشگران در اختيهر این كميته گذاشته شود.    

ههی بهلقو، ا  ميهن جمعيت بيمهران یه  انتخهب آ مودني -١٢
نحاوی كاه  هر گرو، جمعيتي دیگر  بهید منصفهنه بهشد  به

ههد و ماناهفاع شاركات در  تو یع بهرهه )خطرات یه هزینه
 آميز نبهشد. پژوهش  در آن جمعيت و كل جهمعه  تبعي 

كسب ر هیت آگهههنه و آ ادانه در هر پژوهشي كه بر  -١٣
شود  الازاماي اسات. ایان  روی آ مودني انسهني اجرا مي

ر هیت بهید به شكل كتبي بهشد. در ماواردی كاه اخاذ 
نظر بهشد   ی كتبي غير ممكن یه قهبل صرف ر هیت آگهههنه

ی اخالق منتقل شود. در  بهید مو وع به ذكر دالیل به كميته
ی اخالق  اخذ ر هیت كتبي قهبل تعویق  صورت تأیيد كميته

 یه تبدیل به ر هیت شفههي یه  مني خواهد بود.
اگر در طول اجرای پژوهش تغييری در نحاو، اجارای  -١٤

پژوهش داد، شود یه اطالعهت جدیدی به دسات آیاد كاه 
ی  اوتمهل داشته بهشد كه بر تصميم آ مودني مبني بر اداماه

شركت در پژوهش تهثير گذار بهشد  بهید مو وع به اطاالع 
ی اخالق رسهند، شود و در صورت موافقت كميته باه  كميته
ی پژوهش  مراتب به اطالع آ مودني رسهند، شاود و  ادامه

 ر هیت آگهههنه مدددا اخذ گردد.
پژوهشگر بهید ا  آگهههنه بودن ر اهیات اخاذشاد،   -١٥

اطمينهن وهصل كند. برای ایان ماناظاور  در تاماهماي 
ههی پزشكي  اعم ا  درمهني و غيردرمهني  پژوهشگر  پژوهش

عنوان آ مودني را ا   موظف است فرد در نظر گرفته شد، به
گياری او ماؤثار  توانند در تصميم تمهمي اطالعهتي كه مي

نحو منهسبي آگه، سه د. این اطالعهت مشتملند بار:  بهشند  به
عنوان و اهداف پژوهش  طول مدت پژوهش  روشي كه قرار 

كهر گرفته شود )شهمل اوتمهل تخصيص تصهدفي به  است به
مورد یه شههدد  منهبع تأمين بودجه  هر گونه تاعاهر   گرو،

منهفع اوتمهلي  وابستگي  سه مهني پژوهشگر  و فاوایاد و 
رود مطهلعه در بر داشاتاه باهشاد.  ههیي كه انتظهر مي  یهن
تواند هر لحظه كاه  چنين  هر آ مودني بهید بداند كه مي هم

ی خاطارات و  بخواهد ا  مطهلعه خهرج شود و بهید درباهر،
ی نهشي ا  ترک  ودرس پژوهاش آگاه، و  ههی بهلقو،  یهن

چنين بهید به تمهمي سؤاالت و  پشتيبهني شود. پژوهشگر هم
ههی این افراد  به ووصله و دقت پهسخ بادهاد. ایان  دغدغه

 ی آگهههنه منعكس شود.  نهمه موارد بهید در ر هیت
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پژوهشگر بهید ا  آ ادانه بودن ر هیات اخاذ  -١٦
شد، اطمينهن وهصل كند. رفتهرههیي كه باه هار 
نحوی متضمن تهدید  اغوا  فریب و یه اجبهر بهشاد 

شود. به فرد بهید  موجب ابطهل ر هیت آ مودني مي
فرصت كهفي برای مشهور، به افرادی كه مهیل بهشد 
نظير اعضهی فهميل یه پزشك خهنواد، داد، شاود. 

ههیي كه پژوهشاگار ماقاهم  چنين  در پژوهش هم
سه مهني بهالتری نسبت به آ مودني  داشته باهشاد  

ی جذب آ مودني  باهیاد تاوساط  دالیل این شيو،
ی اخالق  تأیيد شود  در این موارد شخاص  كميته

 ثهلث و معتمدی بهید ر هیت را دریهفت كند. 
ی اطالعهت كهفي  پژوهشگر ارشد مسؤول مستقيم ارائه -١٧

و به  بهن قهبل فهم برای آ مودني   اطاماياناهن ا  درک 
اطالعهت ارائه شد،  و اخذ ر هیت آگهههنه است. در مواردی 

هاه  ایان  دليلي  نظير  یهد بودن تعاداد آ ماودناي كه بنه به
گيرد  ایان  رسهني ا  طریق شخص دیگری اندهم مي اطالع

پژوهشگر ارشد است كه مسؤول انتخاهب فاردی آگاه، و 
منهسب برای این كهر و وصول اطمينهن ا  تأميان شارایاط 

 مذكور در این بند است.
هاه و  ههیي كه ا  مواد بدني )شهمل باهفات در پژوهش -١٨

شود كه هویات  ههیي استفهد، مي مهیعهت بدن انسهند  یه داد،
هه معلوم یه قهبل كشف و ردیهبي است  بهید برای  صهوبهن آن

ی مادادد ا   سه ی و /یه استفهد، آوری  تحليل  ذخير، جمع
هه ر هیت آگهههنه گرفته شود. در مواردی كه اخذ ر هیت  آن

تاوان  دار كند  مي غيرممكن بهشد یه اعتبهر پژوهش را خدشه
هه  ی اخالق   ا  داد، در صورت بررسي مورد و تصویب كميته

یه مواد بدني ذخير، شد،  بدون اخذ ر هیت آگهههنه استفاهد، 
 كرد.
عدم قبول شركت در پژوهش  یاه اداماه نادادن باه -١٩

گونه تأثيری بر خدمهت درمهني كاه در  همكهری  نبهید هيچ
شاود   به فرد ارائه ماي  –نظير بيمهرستهن   –همهن مؤسسه 

داشته بهشد. این مو وع بهید در فرایند اخذ ر هیت آگهههناه  
 به آ مودني اطالع داد، شود.

ای ا   ی جنبه در مواردی كه آگه، كردن آ مودني دربهر،-٢١
پژوهش بهعث كههش اعتبهر پژوهش مي شاود   ارورت 

ی  رسهني نهكهمل ا  طرف پژوهشگر بهید توسط كميتاه اطالع
اخالق تأیيد شود. بعد ا  رفع عهمل این محادودیات  باهیاد 

 رسهني كهمل به آ مودني اندهم گيرد. اطالع
ههیي ا  مردم  نظيار ناهتاواناهن  برخي ا  افراد یه گرو، -٢١

ذهني  كودكهن  جنين و نو اد  باياماهران اورژانساي  یاه 
عنوان آ مودني در پژوهش شركت  كه ممكن است به  ندانيهن

توانند برای دادن ر هیت  آگههي یه آ ادی ال م را  كنند  نمي
شوند  پذیر دانسته مي هه آسيب داشته بهشند. این افراد یه گرو،

 و بهید مورد وفهظت ویژ، قرار گيرند.
گه، نبهید )به دالیلي چاون  پذیر هيچ ههی آسيب ا  گرو، -٢٢ 

سهولت دسترسي د به عنهون آ مودني ترجيحي استفهد، شود. 
پاذیار  هه یه جوامع آسياب پژوهش پزشكي به استفهد، ا  گرو،

 تنهه در صورتي موجه است 
ی اخذ  پذیر  وظيفه ههی آسيب در پژوهش بر روی گرو،-٢٣ 

شاود. در ماورد افارادی كاه  ر هیت آگهههنه مرتفع نمي
سرپرست قهنوني دارند  پژوهشگر موظف است كه عالو، بار 
اخذ ر هیت آگهههنه ا  سرپرست قهنوني  متنهسب به ظرفيات 
خود فرد  ا  وی ر هیت آگهههنه اخذ كند. در هر وهل  بهید به 
 امتنهع این افراد ا  شركت در پژوهش اوترام گذاشته شود. 

اگر در وين اجرای پژوهش  آ مودني دارای ظارفايات  -٢٤
ظرفيت خود را ا  دست بدهد یه آ مودني فهقد ظرفيت  واجد 
ظرفيت شود  بهید به توجه به تغيير وهصله  ر هیت آگههاهناه 

ی پژوهش ا  سرپرست قهنوني یه خود فارد اخاذ  برای ادامه
 شود.  

پژوهشگر مسؤول رعهیت اصل را داری و وافا  -٢٥
هه و اتخهذ تدابير منهسب برای جلوگيری  اسرار آ مودني

چنين  پژوهشگر موظف اسات  ا  انتشهر آن است. هم
هاه در طاول  كه ا  رعهیت وریم خصوصي آ مودناي

هه یاه  پژوهش اطمينهن وهصل كند. هرگونه انتشهر داد،
دست آمد، ا  بيمهران باهیاد بار اساهس  اطالعهت به

 ر هیت آگهههنه اندهم گيرد. 
هر نوع آسيب یه خسهرت نهشي ا  شاركات در -٢٦

پژوهش بهید بر طبق قوانين مصوب جباران خساهرت 
شود. این امر بهید در هنگهم طراوي پژوهاش لاحاهظ 

صاورت  ی تحقق این امر ترجيحهً باه شد، بهشد. نحو،
 ای نهمشروط بهشد.  پوشش بيمه

عنوان آ مودني به آن  در پهیهن پژوهش  هر فردی كه به-٢٧
ی نتاهیاج  مطهلعه وارد شد، است  این وق را دارد كه دربهر،
هاهیاي كاه  مطهلعه آگه، شود و ا  ماداخاالت یاه روش

مند  شهن در آن مطهلعه نشهن داد، شد، است  بهر، سودمندی
 شود.
هاهی خاود را  پژوهشگران موظفند كه نتهیج پژوهاش-٢٨

صهدقهنه   دقيق  و كهمل منتشر كنند. نتهیج  اعم ا  منفي یاه 
مثبت  و نيز منهبع تأمين بودجه  وابستگي  ساه ماهناي  و 

بهید كهمالً آشكهرساه ی   –در صورت وجود   –تعهر  منهفع 
شوند. پژوهشگران نبهید در هنگهم عاقاد قارارداد اناداهم 
پژوهش  هيچ  گونه شرطي را مبني بر وذف یه عدم انتشاهر 

ی پژوهش  ماطالاوب  ههیي كه ا  نظر ومهیت كنند، یهفته
 نيست  بپذیرند.

ی گزارش نتهیج پژوهش بهید  همن وقوق ماهدی  نحو،-٢٩
و معنوی تمهمي اشخهص مرتبط به پژوهش  ا  جملاه خاود 

ی واماهیات  هه و مؤسسه پژوهشگر یه پژوهشگران  آ مودني
 ی  پژوهش بهشد.  كنند،
ههیي كه مفهد این  هه و مقهالت وهصل ا  پژوهش گزارش-٣١

 اند  نبهید برای انتشهر پذیرفته شوند. راهنمه را نق  كرد،
ههی اوتمهعي  فرهنگي و  روش پژوهش نبهید به ار ش-٣١

 دیني  جهمعه در تنهق  بهشد. 
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 مقدمه : 
فنهوری توليد  شنهسي و  یست ههی  یست دانش بشر در  مينه

ههی اخير پيشرفت گسترد، و قهبل توجهي یهفته  مثل در دهه
ههی باهروری خاهرج  كهرگيری تكنيك است. این تحول به به

رومي به دوران جدیدی وارد شد و در پاي آن  داناش 
باهروری ا   ههی كاماك شنهسي توليد مثلي و فنهوری  یست

رشدی فزایند، و چشمگير برخوردار شد. در نتيده  پژوهاش 
ههی وهصل ا  بهروری آ مهیشگههاي   بر روی گهمت و رویهن

ای را پدید آورد. پژوهش بار روی  ههی اخالقي ویژ، دغدغه
 -ی انتسهب آن به انساهن  واسطه گهمت و رویهن انسهني  به
به مالوظهت و الزاماهت اخاالقاي   –كه واجد كرامت است 

ای توأم است كه در این راهنماه ماورد اشاهر، قارار  ویژ،
اند. پژوهشگران بهید عالو، بر این راهنماه ا  ساهیار  گرفته

قوانين و مقررات كشور شهمل راهنمهی عمومي اخاالق در 
پژوهش و دیگر راهنمهههی اختصهصي اخالق در پاژوهاش 

هه را رعهیت كنند. مفهد این راهاناماه  كشور آگه، بهشند و آن
ههیي است كه بر روی گاهمات یاه  نهظر بر تمهمي پژوهش

رویهن آ مهیشگههي )ته پيش ا  ایاداهد باهردارید اناداهم 
 گيرند  مي

 فصل اول: کرامت انسانی
هيچ پژوهشي نبهید بر روی رویهن یه گهمت انسهن اندهم  -١

هاهی  كه برای سالمت بهروری یه سهیر جاناباه شود  مگر آن

سالمت انسهن  روری بهشد و جهیگزین منهسب دیاگاری 
 برای رویهن یه گهمت انسهني وجود نداشته بهشد. 

هر گونه خرید یه فروش گهمت یه رویاهن انساهناي  یاه  -٢
دسات آماد،  ا  رویهني كه ا  طریق روابط تدهری به استفهد،

 بهشد ممنوع است. 
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هر گونه خرید یه فروش گهمت یه رویاهن انساهناي  یاه  -٢
دسات آماد،  ا  رویهني كه ا  طریق روابط تدهری به استفهد،

 بهشد ممنوع است. 
توليد رویهن انسهن به هدف پژوهشي ماماناوع اسات.  -٣ 

پژوهش بر روی رویهن تنهه در صورتي قهبل قبول است كاه 
هه به قصد درمهن نهبهروری و توليد مثل توليد شد،  آن رویهن

مهناد، بارای پاژوهاش  ههی ا هفي بهقي بهشند و ا  رویهن
 استفهد، شود.

شبيهتبصره:  شااي در مورد  ژوه پ درماهناي   -سه ی 
توليد رویهن انسهني به هدف درمهني و در صورتي كاه روش 
جهیگزیني برای توليد سلول بنيهدی مورد نظر در دساتارس 

 نبهشد  مده  است.
گذاری و استحصهل تخمك ا  بدن انساهن  القهی تخمك -٤

هاهیاي بارای  تنهه برای پژوهش ممنوع است. ا  تخاماك
پژوهش بهید استفهد، شود كه به هادف باهروری الاقاه و 

شد، و در پهیهن فرایند كمك بهروری  یاهد آماد،  استحصهل
ههی بنيهدید  بهشند  یه در خهرج ا  بدن )برای مثهل  ا  سلول

 وهصل شد، بهشند.
ههیي كه مستلزم آسيب یه تخریب رویاهن  اندهم پژوهش -٥

رو  پس ا   ١٤تر ا   ههی به سن بيش هستند  بر روی رویهن
لقهح  ممنوع است )در موارد فوق  مدت  مهني كاه رویاهن 

 شودد.  مندمد شد، است در نظر گرفته نمي
ي كااه تبصره:  رویهن ا   سيد  شهمل بيوپ ستكهری ) د

قرار است مندر به بهرداری شود  به هدف درماهناي بارای 
 همهن رویهن  بالمهنع است.

ههی مورد پژوهش بهید وداقل تعاداد ال م  تعداد رویهن  -٦
 برای رسيدن به هدف پژوهش بهشد.

پژوهش به اهداف  یر بر روی گهمت یاه رویاهن انساهن -٧

 ممنوع است:

نژادی  به 

افزایي  سه ی ژنتيكي و توان به 

  توليد موجودات هيبرید یه كهیمرای انسهن و ويوان 

كه قرار است  تغيير محتوای ژنتيكي گهمت یه رویهن انسآن
به روم منتقل شود  مگر به هدف پيشگيری ا  بيمهری یاه 

 درمهن 

سه ی توليد مثلي انسهن شبيه 
 فصل دوم: رضایت آااهانه و رازداری

ههی  وجين است و  ا  آندهیي كه رویهن وهصل ا  گهمت -٨
توان به آن نهم فر ند را اطالق نمود  ر هیت شركت در  نمي

هه بارای  پژوهش بهید ا   وجيني گرفته شود كه ا  گهمت آن
ایدهد رویهن استفهد، شد، است. در این راهنمه باه  وجايان 

 شود. مذكور  صهوبهن رویهن گفته مي
هر گونه پژوهش بر روی رویهن انسهني نياه  باه اخاذ  -٩

ی اخالق  نهمه ا  صهوبهن رویهن و كسب مدو  كميته ر هیت

 در پژوهش دارد. 
صهوبهن رویهن بهید آگه، شوند كه فارایاناد -١١

اطالع رسهني و اخذ ر هیت برای شاركات در 
پژوهش كهمالً ا  روند درمهن نهبهروری مدزاسات 
و درمهن منوط به چنين ر هیتي نيست. ذكر ایان 

ههی پژوهشي  اروری  نهمه نكته در تمهمي طرح
 است. 
توانند در هر  مهن ر هیت  صهوبهن رویهن مي-١١

خود را برای استفهد، ا  رویهن در پژوهاش پاس 
تواند ته قبال  بگيرند. پس گرفتن ر هیت فقط مي

 ا  انتقهل رویهن به روم بهشد.
صهوبهن رویهن وق ندارند كه استفهد، ا  رویهن اهدایاي -١٢

 خود را به افراد خهصي محدود كنند.
شناهخاتاي  پژوهشگران بهید اطالعهت مربوط به منشأ  یست

هه را دقيقهً ثبت كنند. در این ميهن وافا   هه و رویهن گهمت
صحت و رعهیت خصوصي بودن اطالعهت فاوق  اروری 

 است.
فصل سوم: مواردی که پژوهش روی رویان منجر 

 به بارداری می شود
ههی اوتمهلي شركت در  هه بهید  یهن گونه پژوهش در این -١

پژوهش در قيهس به منهفع آن برای فر ند وهصل قهبل توجيه 
دسات آوردن  ههیي كه فاقاط بارای باه بهشد. در پژوهش

ای غايار  اطالعهت جدید است  امكهن هر گونه خطر افزود،
 قهبل پذیرش است.

پژوهشگران بهید اطمينهن وهصل كنند كه اوتماهل هار  -٢
گونه عوار  نهخواسته برای رویاهن و یاه ماخاهطارات 

تریان واد  مدت برای سالمت فر ند وهصل  در كم طوالني
 ممكن است. 

 راهنمای اخالقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی در جمهوری اسالمی ایران

 مقدمه
ههی علمي و فني وهصل ا  پژوهش بار  به توجه به پيشرفت
أكيد بر اهامايات  ههی انسهني و نيز به ت روی اعضهء و بهفت

هاه   ارورت رعاهیات اصاول و  گونه پژوهش اندهم این
مالوظهت اخالقي مرتبط  امری بدیهي و اسهسي است. هار 
گونه استفهد، ا  اجزای بدن انسهن  بهید به توجه كاهمال باه 

ویژ، كرامت انسهني و  وابط قاهناوناي و  اصول اخالقي به
شرعي بهشد. به رعهیت این اصول و مالوظاهت اسات كاه 

هه و اعضهی انسهني را برای اهداف درماهناي   توان بهفت مي
آمو شي و پژوهشي مورد استفهد، قرار داد. راهنمهی واه ار 

دسته ا  اصول و مالوظهت اخالقي اسهساي  ی آن دربردارند،
است كه در پژوهش بر روی عضو و بهفت انسهني بهید ماورد 
توجه قرار گيرد و رعهیت شود. منظور ا  پژوهاش بار روی 

هاه ا   ههیي است كاه در آن عضو و بهفت انسهني پژوهش
اجزای بدني به منشأ انسهني  مشتمل بر عضاو  باهفات یاه 
ترشحهت بدن فرد  ند،  مرد،  جنين یه جافات اساتافاهد، 

شود. پژوهشگران موظفند كه عالو، بر این راهناماه  ا   مي
ههی علوم پازشاكاي و  راهنمهی عمومي اخالق در پژوهش

سهیر قوانين  مقررات و راهنمهههی رسمي كشاور در ماورد 

هه را رعاهیات  دهند  آگه، بهشند و آن پژوهشي كه اندهم مي
كنند. این راهنمهی اخالقي در دو باخاش عاماوماي و 

 اختصهصي تدوین شد، است. 
 راهنمای عمومی

پژوهشگر بهید به این امر مهم توجه داشته باهشاد كاه  -١
اناد و  هه و اعضهی مورد استفهد،  دارای منشأ انساهناي بهفت

داری   آوری  ناگاه كند كه جاماع كرامت انسهني اقتضه مي
هه توأم به رعهیت مالوظهت و شؤون  استفهد، و نهبودسه ی آن

 مرتبط بهشد.
ا  اجزای بدني دارای منشأ انسهناي باهیاد تاناهاه در  -٢

ههیي استفهد، شود كه اهداف ار شامانادی را در  پژوهش
هه دنباهل  هه و ارتقهی سالمت انسهن راستهی مبهر ، به بيمهری

 كنند. مي
هه بر روی عضو و بهفت انسهني  پيش ا   تمهمي پژوهش -٣

ی اخالق در پژوهش مرتبط قرار  اجرا  بهید مورد تأیيد كميته
ی اخالق در پژوهش وق دارد كه در تاماهماي  گيرد. كميته

مراول پژوهش بر آن نظهرت داشته بهشد. پژوهشگران بهیاد 
 ی اخالق در پژوهش همكهری كنند. در این  مينه به كميته

ی عضو یه بهفت  یه جهنشين  ی فرد دهند، ر هیت آگهههنه -٤
قهنوني او  شرط اسهسي در تأیيد اخالقي هر پژوهش بر روی 

نهمه بهید به رعهیت تمهماي  عضو و بهفت انسهني است. ر هیت
نهمه برای تصاویاب   اصول مرتبط تهيه و هنگهم ارسهل طرح

 به آن پيوست شد، بهشد.
ی  ی نموناه در مواردی كه اخذ ر هیت آگهههنه ا  دهند، -٥

شارط  پذیر نبهشد  باه شد، یه جهنشين قهنوني او امكهن ذخير،
ی پژوهشي  در صاورت  وجود ر هیت كلي اوليه بر استفهد،

توان ا  آن نمونه بارای  ی اخالق در پژوهش مي تأیيد كميته
هاهیاي  پژوهش استفهد، كرد. در چنين مواردی بهید ا  نموناه

  شد، بهشد.  نهم  نهپذیر بي نحو برگشت استفهد، شود كه به 
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تمهمي اطالعهتي كه ا  صهوبهن عضو یه باهفات ماورد  -٦
ای تالاقاي  شود  را  وارفاه آوری و ثبت مي پژوهش  جمع

رو  تمهمي اصول به را داری و وف  واریام  شود؛ ا  این   مي
 هه مراعهت شود.  شخصي  بهید در مورد آن

ی پژوهش بر روی عضو و بهفت بهیاد  مركز اندهم دهند، -٧
مههرت و امكهنهت ال م برای وف  را داری را داشته بهشد در 

نهم و غيارقاهبال  غير این صورت  اطالعهت بهید به شكل بي
 ردیهبي ثبت و ذخير، شود.

ههیي كه باه ماناظاور  پژوهشگر بهید ا  اعضهء و بهفت -٨
ی بهينه كرد،  ا   گيرد استفهد، پژوهش در اختيهر او قرار مي

 هه جلوگيری كند هدر رفتن آن
پژوهشگر موظف است كه تمهيدات ال م ایمناي  ا   -٩

كنناد، را  ههی غربهلگری و وسهیل محهفظت جمله آ مون
برای جلوگيری ا  انتقهل آلودگي ا  اجزای بادناي ماورد 
استفهد، به هر فرد دیگری كه در فرایند پژوهش به ایان 

 بيني و تأمين كند. مواد سروكهر خواهند داشت  پيش
پژوهش بر روی عضو و بهفت ممكن است به ایدهد  -١١
ی  هه و محصوالتي مندر شود كه باه اساتافاهد، روش

هه بيندهمد. وقوق مهلكيت معنوی ناتاهیاج  تدهری ا  آن
هه بهید مورد تأیيد و وماهیات  گونه پژوهش وهصل ا  این

قرار گيرد. اشخهصي كه اوتمهالً ا  آن منتفع خواهند شد بهید 
 آورد، شود. نهمه در ر هیت

هه ا  نتهیج پژوهش   مهن  نحو، و ميزان اطالع آ مودني -١١
نهمه آورد، شود. در هر وهل  آ ماودناي یاه  بهید در ر هیت

ی قهنوني او بهید به تمهمي اطالعهتي كه در طاول  نمهیند،
 آید  دسترسي داشته بهشد. دست مي ی او به پژوهش دربهر،

هاهی  در صورت كمبود بهفت یه عضو  بهید اساتافاهد، -١٢
 ههی پژوهشي اولویت داد، شود.   درمهني بر استفهد،

 راهنماهای اختصاصی
های جنین  :  استفاده از اعضاء و بافت۱فصل 

 ی انسان برای پژوهش  سقط شده
 ٨  پس ا  «رویهن»هفتگي  ٨به موجود وهصل ا  لقهح  ته 

و بالفهصله پس ا  آن تاه  «جنين»هفتگي ته  مهن  ایمهن 
گردد. در هر گونه پژوهش بر  اطالق مي «نو اد»رو گي  ٢٨

روی جنين  عالو، بر مفهد این راهنمه  بهید اصال كارامات 
 انسهني و تمهمي موا ین قهنوني و شرعي رعهیت شود.

نهماه باهیاد   رورت اندهم پژوهش و سهیر اجزای طرح -١
 ی اخالق در پژوهش تأیيد شود.  توسط كميته

جنين انسهني نبهید مورد خرید و فروش یه هار گاوناه  -٢
 ی تدهری دیگر قرار گيرد.  استفهد،

در مورد استفهد، ا  اجزای بدن جنين سقط شد، و ناياز  -٣
 -شاود جه كه خون جنيني محسوب ماي خون بند نهف  ا  آن

اخذ ر هیت آگهههنه هم ا  پدر و هم ا  مهدر جنايان ماورد 
 استفهد،  روری است. 

هاهی  جز جنين  ا  باهفات جفت و سهیر محتویهت روم به -٤
شوند لذا ر هیت مهدر برای اساتافاهد، ا   مهدر محسوب مي

 هه ال م و كهفي است.  آن
گيری  فرد یه تيمي كه در مورد اندهم سقط جنين تصميم -٥
كناناد، یاه اجارا  كند بهید كهمالً مستقل ا  تيم طراوي مي

 ی پژوهش بر روی آن جنين بعد ا  سقط بهشد.  كنند،
گاوناه  ته پيش ا  پهیهن مراول سقط جنين  نبهید هاياچ -٦

ی اوتمهلي آتي ا   ی استفهد، ای دربهر، گيری یه مذاكر، تصميم
 آن جنين در پژوهش اندهم گيرد. 

در تمهمي مراول اندهم و انتشهر نتهیج پاژوهاش باهیاد  -٧
 را داری و وریم خصوصي افراد مرتبط به جنين وف  شود. 

گونه آسيب یاه  یاهناي  ی هيچ پژوهش نبهید دربردارند، -٨
 برای مهدر بهشد.

: برداشت عضو یا بافت از جسد انسان یا ۲فصل  
 فرد دچار مرگ مغزی

در تمهمي مواردی كه عضو یه بهفت جساد انساهن باه  -١

گيرد  بهید ار ش  منظور اندهم پژوهش مورد استفهد، قرار مي
علمي   رورت اندهم مطهلعه و تمهيدات اندیشاياد، شاد، 

ا  جمالاه   –برای رعهیت كرامت متوفي و وقوق به مهندگهن 
نهمه منعكس شد،  در طرح  –ی متنهسب  اخذ ر هیت آگهههنه
 ی اخالق در پژوهش رسيد، بهشد.  و به تأیيد كميته

ی پژوهشي ا   شيو، و شرایط اخذ ر هیت برای استفهد، -٢
ی درماهناي اسات.  جسد  همهنند اخذ ر هیت برای استفهد،

ی وراث قهنوني متوفي برای  بدین ترتيب كه ر هیت آگهههنه
هاه  اروری اسات.  برداشت و استفهد، ا  اعضهء و باهفات

كهر بردن اعضهء و  چه شخص در  مهن ويهت خود ا  به چنهن
تواند به  نهرا ي بهشد  وارث او نمي  ههیش برای پژوهش بهفت

 این كهر ر هیت دهد.
در صورتي كه ا  اجزاء فرد دچهر مرگ ماغازی بارای  -٣

پژوهش استفهد، شود بهید تمهمي شرایط و موارد قهناوناي و 
أیياد مارگ  ی اجرایي مرگ مغزی و نيز پروتكل ت نهمه آیين

 مغزی  مورد لحهظ قرار گيرد.
تنفسي ا  فرد دچهر مرگ ماغازی   -قطع ومهیت قلبي -٤

ی پژوهشي ا  اجازای بادن او  نبهید صرفهً به هدف استفهد،
اندهم گيرد. بلكه هرگونه برداشت عضو یه بهفت ا  بدن ایان 

تنفسي یه پس ا   -افراد بهید پس ا  قطعي شدن مرگ قلبي
 ی درمهني بهشد.  اهدای اعضهی ويهتي به هدف استفهد،

هه  بهنك داری اجزای بدني افراد فوت شد،  در  یست نگه -٥
بهید به كسب ر هیت آگهههنه ا  وراث او بهشد. این اجزا بهیاد 
تنهه برای همهن اهدافي مورد استفهد، قرار گيارناد كاه در 

نهمه مشخص شد، است. وراث وق دارند كاه هار  ر هیت
وقت بخواهند خواههن خهرج شدن اجزای بدني فرد متوفي ا  

 بهنك شوند.    یست
اجزای بدني مورد استفهد، در پژوهش بهید پس ا  پهیاهن  -٦

یه منطبق به موا یان و   –استفهد،  به رعهیت موا ین شرعي 

 امحهء یه دفن شود. –ههی دیني مورد اعتقهد متوفي  آیين
های شامل پیوند عضو یا بافت  ـ پژوهش ۳فصل 

 ی زنده از دهنده
ههی پيوناد عضاو یاه باهفات  خاواسات و  در پژوهش
ی  ند، در هر وهل بر خواست و منهفع گيرناد،  دهند، ر هیت

اولویت دارد. اخذ ر هیت كتبي و آگهههنه ا  دهند، و گيرناد، 
ی مكتوب بهیاد شاهمال   رورت دارد. این ر هیت آگهههنه

ی اجرای پژوهش  اهداف  نوع و ميزان عضو یه بهفتاي  شيو،
كه اخذ و پيوند خواهد شد و تمهمي خطرات ناهشاي ا  آن 

 بهشد.
ی فارد  شوند، ههی تددید پژوهش منحصراً در اعضهء و بهفت

 ند،  مهنند مغز استخوان  مده  است. در موارد خاهصاي 
كه  رورت وتمي برای استفهد، ا  سهیر اعضاهء وجاود 

ی اخالق در پژوهش  داشته بهشد  به نظهرت و تأیيد كميته
ی  توان ا  اعضهیي كه جفت بود، و عهر اه دانشگه،  مي

پوشي است  برای انداهم  هه قهبل چشم فقدان یكي ا  آن
شرطي كه فرد دهند، ته پاهیاهن  پژوهش استفهد، كرد  به
ای متنهسب قرار گيرد و خسهرات  عمر تحت پوشش بيمه

اوتمهلي مربوط به اهداء عضو جبران شود. استافاهد، ا  
اعضهء ويهتي مهنند قلب یه مغز  یه اعضهی جفاتاي كاه 

هه در كيفيت ويهت تأثير  یهدی دارد؛ مثال  فقدان یكي ا  آن
 چشم  در پژوهش ممنوع است.   

در صورتي كه پس ا  برداشت عضو یه بهفت  در مدت  ماهن 
ههی ویژ، در دهناد، وجاود  معيني نيه  به پيگيری یه درمهن

داشته بهشد  بهید شرایط و امكهنهت ال م برای پيگيری فارد 
هاهی  دهند، فراهم شود و در صورت نيه  به درمهن  درماهن

هاه  مورد نيه  به رایگهن در اختيهر او قرار گيرد. این پژوهاش
بهید تحت پوشش بيمه قرار گيرند. اگر فرد دهند،  در طاولِ 

ای مراجعه كند كه  ی پيگيری  به عهر ه یه پس ا  پهیهن دور،
ههی نهشي ا   قهبل انتسهب به دادن عضو یه بهفت بهشد  هزینه

 آن عهر ه بهید جبران شود.
ی غير قهبل به گشت نرسياد،  ته  مهني كه پژوهش به مروله

تواند ا  اهدای عضو یاه باهفات خاود  است  فرد دهند، مي
منصرف شود. در این صورت  اگر دهند، درخواسات كاناد  
عضو یه بهفت بهید معدوم یه به او تحاویال داد، شاود. در 

گاوناه  صورتي كه فرد دهند، منصرف شود  ناباهیاد هاياچ
 ای ا  او اخذ شود.  هزینه

ههی مهلي و امتيه ات خهص نبهید برای ایدهد انگيز،  ا  مشوق
 جهت دادن عضو یه بهفت استفهد، شود. 

افرادی كه توانهیي دادن ر هیت آ ادانه و آگهههنه را ندارناد  
مهنند كودكهن  عقب مهندگهن ذهني  باياماهران رواناي  و 

ی عضو یه بهفت جهت اندهم پاژوهاش   ندانيهن  نبهید دهند،
هاهی  توانند در پاژوهاش چنين این گرو، فقط مي بهشند. هم

درمهني كه به اوتمهل منفعت درمهني مستقيم بارای ایشاهن 
 عنوان گيرند، شركت كنند. همرا، بهشد به

هاهی  گونه خللي در دریهفت درماهن اندهم پژوهش نبهید هيچ
 استهندارد و در دسترس برای فرد گيرند، ایدهد كند.
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 راهنمای اخالقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی در جمهوری اسالمی ایران

 های ژنتیک پزشکی در جمهوری اسالمی ایران راهنمای اخالقی پژوهش

 ها بانک زیست -۴فصل  
هه یه اجزای بدني باه ماناشاأ  سه ی اعضهء  بهفت ذخير، -١

نهمه بهیاد  انسهني بهید به اخذ ر هیت آگهههنه بهشد. در ر هیت
ههی اوتمهلي آتاي آورد،  داری و استفهد، نحو، و مدت نگه

 شود. 
فرد وق دارد هر وقت كه بخواهد درخواست كناد كاه  -٢

بهنك خهرج شوند. این در صورتي است  ههیش ا   یست نمونه

 كه هویت دهند، ی نمونه مشخص یه قهبل ردیهبي بهشد.
ی نمونه  مشخص یاه  در صورتي كه هویت فرد دهند، -٣

قهبل ردیهبي بهشد  برای هر پژوهش جدید بهید ا  فارد یاه 
 ی قهنوني او ر هیت آگهههنه گرفته شود. نمهیند،

هاه قاهبال  ی آن ههیي كه هویت دهناد، در مورد نمونه -٤
ی كلي اوليه   نهمه توان به استنهد به ر هیت ردیهبي نبهشد  مي

 نهمه اندهم داد.  ههی جدید را بدون اخذ ر هیت پژوهش

 -هه  بهنك ههی ذخير، شد، در  یست در استفهد، ا  بهفت -٥
ی درمهني و پژوهشاي وجاود  در صورتي كه امكهن استفهد،

بهید اولویت به مصهرف درمهني داد، شود. در  -داشته بهشد 
ههی  هر وهل  اندهم پژوهش نبهید به ميزان و كيفيت استفهد،

 ای وارد كند.  درمهني لطمه
    

 مقدمه
هاهی  به توجه به پيشرفت رو افزون علم ژنتيك و وسهسيات

چنين باه آگاههاي ا   ههی ژنتيك انسهني؛ هم ی داد، ویژ،
هاهی  ههی اخالقي مهمي كه به پژوهش مالوظهت و نگراني
هاهی  اند و به تأكيد بر اهميت پژوهاش ژنتيك انسهني همرا،

هه  رعهیت  ژنتيك در ارتقهء سالمت عمومي و درمهن بيمهری
ههی ژنتيك   اروری  اصول و موا ین اخالقي در پژوهش

ههی ژنتاياك باه  است. بنهبراین  راهنمهی اخالقي پژوهش
 شود.  شرح  یر ارائه مي

آوری  پردا ش  استفاهد، و  مقررات این راهنمه نهظر به جمع
ههی ژنتيك  پروتئوميك و سهیر اطالعاهت  سه ی داد، ذخير،

ههی  یستي به هدف پژوهشي اسات.  سلولي انسهني و نمونه
ههی ژنتيك  پروتئوميك و سهیر اطالعهت  در این راهنمه داد،

ههی ژنتيك مورد  سلولي انسهني به اختصهر تحت عنوان داد،
ههیي كه مههيات  گيرند. این راهنمه به استفهد، اشهر، قرار مي

ههی پليسي و قضهیي كاه باه  پژوهشي ندارند  نظير بررسي
هدف كشف جرم  تعيين نسب یه موارد مشهبه باه اناداهم 

كند. پژوهشگران موظافاناد كاه  رسند  تعميم پيدا نمي مي
عالو، بر این راهنمه  ا  راهنماهی عاماوماي اخاالق در 

ههی علوم پزشكي و سهیر قاوانايان  ماقاررات و  پژوهش
راهنمهههی رسمي كشور در مورد پاژوهشاي كاه اناداهم 

 هه را رعهیت كنند.  دهند  آگه، بهشند و آن مي
ههی ژنتيك بر روی آ مودني انسهني تناهاه در  پژوهش -١

آیند كه باه هادف  شمهر مي صورتي ا  نظر اخالقي مده  به
ارتقه یه پيشرفتِ وداقل یكي ا  موارد  یر طاراواي شاد، 

 بهشند:
هاه یاه  بندی یه غربهلگری باياماهری ا تشخيص  طبقه١-١

 ههیي كه منشأ ژنتيك دارند.  نهتواني
 .  ا بررسي یه تشخيص استعداد ابتال به بيمهری ١-٢
هه جهت تعيين خاطار  ی مشهور، به افراد یه  وج ا ارائه ١-٣

ههی دارای منشأ  هه یه معلوليت هه به بيمهری ابتالی فر ند آن
 ژنتيك 

 بخشي  هه یه توان ا پيشگيری یه درمهن بيمهری ١-٤
ههی وقوقي  جنهیي  مدني و دیگر اقاداماهت  ا بررسي ١-٥

 قضهیي و پزشكي قهنوني 
 شنهختي  ههی ژنتيك جمعيت ا پژوهش ١-٦
ی ماوارد یاه باه  اندهم هر گونه پژوهش كه دربردارند، -٢

 اهداف  یر بهشد  ا  نظر اخالقي نهدرست است:

 نژادی )یوژنيكزد  به -٢-١
 سه ی توليد مثلي انسهن شبيه - ٢-٢
تاابااعااياا  یااه انااگ  نااي  - ٢-٣

(Stigmatization) فردی یه گروهي 
نق  كرامت انسهني یاه واقاوق و  - ٢-٤

 ههی بنيهدین انسهن  آ ادی
هر گونه مطهلعه یه دستكهری بر روی ژنوم  -٣

انسهن بهید بعد ا  بررسي دقيق و جهمع خطرات 
و عوار  اوتمهلي آن برای فرد آ ماودناي و 

ههی بعد و وصول اطميناهن ا  فاقادان  نسل
عوار  جدی و غهلب بودن منهفع اوتمهلي باه 

 خطرات اوتمهلي به اندهم برسد.
كه قهبل انتقهل باه  هر گونه دستكهری ژنتيك در انسهن -٤

ههی آتي بهشد ا  نظر اخالقي نهدرست اسات  ماگار  نسل
مواردی كه مههيت درمهني )شهمل پيشگيری  درماهن  یاه 

 توانبخشيد داشته بهشند.
ی  یه نمهیاناد، -اخذ ر هیت آ ادانه و آگهههنه ا  آ مودني -٥

هه  بهید همهنند دیگر انواع پژوهش -قهنوني او در موارد لزوم 
بر روی آ مودني انسهني  منطبق به منادرجاهت راهاناماهی 
عمومي و سهیر راهنمهههی اختصهصي اخالق در پاژوهاش 

 كشور اندهم گيرد. 
هاهی  ههی ژنتيك انسهني یه ناماوناه در مواردی كه داد، -٦

آوری شد، بهشند  آ مودناي  بيولوژیك به هدف پژوهشي جمع
ی خود را لغو كند  ماگار  این اختيهر را دارد كه ر هیت اوليه

طور غير قهبل به گشت به هيچ فارد  كه این اطالعهت به آن
مشخصي قهبل استنهد نبهشد. لغو ر هیت ناباهیاد ماوجاب 

 ای برای آ مودني شود.  خسهرت یه جریمه
)ههدیي بهشد كه ممكان  اگر پژوهش شهمل اندهم آ مون -٧

ای در ارتبهط به سالمت یه سهیار  كنند، گویي است نتهیج پيش
ههی  ندگي آ مودني داشته بهشند  عالو، بار وصاول  جنبه

آمادهاهی آ ماون ا   اطمينهن ا  درک منهسب مههيت و پي
  ی سوی آ مودني در طي فرایند اخذ ر هیت  بهیاد مشاهور،

باهیاد  ی ژنتيك  ژنتيكي منهسب برای او فراهم شود. مشهور،
  شاهمال  داوری  بادون قضاهوت دار  بدون پيش غيرجهت
ی  ههی متنهسب به شرایط فرهنگي فرد و دربرگيرناد، رهنمود

 وداكثر منهفع وی بهشد. 
)ههدیاي باهشاد كاه  هنگهمي كه پژوهش شهمل آ مون -٨

ای در ارتبهط به سالمت یه  كنند، گویي ممكن است نتهیج پيش
ههی  ندگي بستگهن یه نزدیكهن آ مودني داشاتاه  سهیر جنبه

یاه –رسهني اوتمهلي باه ایشاهن  ی اطالع بهشد  بهید نحو،
در طي فرایند اخذ ر اهیات ماورد   –محرمهنه مهندن نتهیج 

 نهمه درج شود. بحث قرار گيرد و در ر هیت
به بيمهراني كه دچهر معلوليت یه بيمهری ارثي هستناد و  -٩
چنين به وهمالن بدون عالمت بيمهری  یه افراد مستاعاد  هم

بهید در  مهن منهساب و باه روش  شد، یه مشكوکد  )ثهبت
ی  منهسب  آگههي ال م در مورد امكهنهت موجود در  ماياناه

بيمهری داد، شود.  منهً اگر به دالیلي  درماهن یاكاي ا  
بهید پس ا  اخذ ر اهیات  بستگهن بيمهر ال م بهشد  پزشك 

ی قهنوني وی. به بساتاگاهن او  فرد مورد مطهلعه یه نمهیند،
 اطالعهت ال م را ارائه كند. 

ههی ژنتاياكاي  هيچ فردی را نبهید ا  دسترسي به داد، -١١
 خود منع كرد. 

آوری  ههی بيولوژیاك جاماع ههی ژنتيك و نمونه داد، -١١
شد،  نبهید برای هدف دیگری كه به مفهد ر اهیات كساب 

 كهر گرفته شوند.  شد، مغهیرت دارد به
طاور  ههی ژنتيك انسهني باه فارد باه اگر ارتبهط داد، -١٢

هه را مشاروط باه  نهپذیر قطع شد، بهشد  این داد، برگشت
 توان مورد استفهد، قرار داد.  ی اخالق مي كسب مدو  كميته

ههی ژنتاياكاي  دستهوردههی وهصل ا  پژوهش بر داد، -١٣
 انسهني بهید در اختيهر جهمعه قرار گيرد.

مطهلعه بر روی ژنوم انسهني در شكل طبيعي آن نبهیاد  -١٤
 مندر به كسب منهفع انحصهری فردی شود. 

تشخيص ژنتيكي پيش ا  تولد بهید تنهه در صاورتاي  -١٥
 شود كه برای سالمت جنين یه مهدر سودمند بهشد.  اندهم 
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 های بنیادی در جمهوری اسالمی ایران راهنمای اخالقی پژوهش  با سلول

 مقدمه
ههی بنيهدی به ماناشاأ رویاهن  پژوهش به استفهد، ا  سلول

انسهني یه سلول بهلغ  اميدههی  یهدی را در جهت كاههاش 
ههی سخت درمهن پدید آورد،   آالم بيمهران و درمهن بيمهری

هاهی اخاالقاي  است. امه در عين وهل مالوظهت و دغدغه
ههی مهاماي  هه وو ، خهص خود را نيز داراست. این دغدغه

هه و اوترام به رویهن انسهناي را دربار  مهنند ایمني آ مودني
مندی صحيح و پهیدار ا  فاوایاد و  تردید  بهر، گيرد. بي مي

هه در گرو رعاهیات الازاماهت و  گونه پژوهش مزایهی این
ی اخالقاي آن  مالوظهت ویژ،
هه در این  ترین آن است كه مهم

اناد. در  راهنمه فهرسات شاد،
تدوین این راهنمه  عاالو، بار 

ی جهاهناي ا   ی انبهشته تدربه
فرهنگ غني ایراني اسالمي و 

ی آن باه ساالمات  نگه، ویژ،
انسهن و نيز جهیگاه، اخاالقاي 
رویهن انسهني بهر، گرفته شاد، 

 است. 
هر پژوهشگر یه بهلينگری كاه  

در پژوهش باه اساتافاهد، ا  
ههی بنياهدی مشاهركات  سلول
كند  بهید عالو، بر مفهد ایان  مي

راهنمه  ا  راهنماهی عاماوماي 
ههی عالاوم  اخالق در پژوهش

پزشكي  راهنمهههی اختصهصي اخالق در پژوهش كشور باه 
فراخور مو وع  و نيز ا  سهیر قوانين و مقررات مرتبط به كهر 

 هه را رعهیت كند.  خود آگه، بهشد و آن
 منهبع مده  برای توليد سلول بنيهدی پرتوان عبهرتند ا :-١
 ههی مه اد بر نيه  درمهن نهبهروری به روش لاقاهح  رویهن

 مصنوعي 
 ههی سقط شد، جنين 
 درمهني -رویهن وهصل ا  شبيه سه ی پژوهشي 
 ،سلول بنيهدی پرتوان القه شد 
 ،بند نهف یه جفت نو اد متولد شد 
ههیي استفهد، شود كه ابتدا باه هادف  بهید تنهه ا  رویهن-٢

 اند  امه  یهد آمد، بهشند. درمهن نهبهروری توليد شد،
رویهن اهداشد، به منظور استخراج سلول باناياهدی  باه -٣

ی جهناوری دیاگار  وجه نبهید در روم  ن دیگر یه گونه هيچ
 جهیگزین شود.

تخمك   اسپرم  رویهني  جنين یه هر گونه بهفت انساهناي -٤
دیگری كه برای توليد سلول بنيهدی مورد اساتافاهد، قارار 

دسات آماد،  گيرد  نبهید ا  طریق معهمالت تدهری باه مي
 بهشند.
ر هیت آ ادانه و آگهههنه  بهید ا  هر دو والد رویاهن یاه -٥

طور در صورت وجود نفر سوم  یعني  جنين گرفته شود. همين
كسي كه گهمت اهدا كرد، بهشد  بهید هنگهم اهدا  ر اهیات 
 آگهههنه و آ ادانه برای استفهد، ا  رویهن نههیي گرفته شود.

متخصصهن درمهن نهبهروری كه ا  رویهن هاهی ا اهفاي -٦

هه استفهد، مي شود نبهیاد هاماهن  وهصل ا  كهر درمهني آن
پژوهشگراني بهشند كه برای پژوهش و درماهن   سالاول 

 برند.  كهر مي بنيهدی را به
استفهد، ا  جنين برای به دست آوردن سلول بنيهدی نبهید -٧

هيچ تهثيری بر تصميم گيری در رابطه به اندهم دادن سقاط 
جنين داشته بهشد. به همين منظور فرد یه افرادی كه درباهر، 
سقط جنين تصمِم گيری مي كنند بهید ا  گروهي كه قارار 

 است پژوهش را اندهم دهند كهمالً مستقل بهشند.
استخراج تخمك صرفهً جهت دستيهبي به سلول بناياهدی -٨

ههی مورد استفهد، بهید مه اد بر ناياه   ممنوع است و تخمك
 درمهن نهبهروری بهشند 

 ههی بنيهدی پرتوان القهشد، نبهید: سلول-٩
طور مستقيم به اشخهص اهدا شوناد؛  طي پژوهش به -٩-١

 مگر در اهدای اتولوگ؛ 
 به رویهن انسهن یه رویهن غيرانسهني تركيب شوند؛  -٩-٢
 به جنين انسهن یه جنين غيرانسهني پيوند  د، شوند.  -٩-٣
ا  تمهمي شركت كنندگاهن  اخذ ر هیت آ ادانه و آگهههنه-١١

 است. در پژوهش الزامي
ر هیت آگهههنه و آ ادانه براسهس نوع تحقيق  اختصهصهً -١١

 گرفته شود.
جهت گرفتن ر هیت آگهههنه و آ ادانه ا  اهداكننادگاهن -١٢

منهبع سلول بنيهدی  بهیت تمهمي اطالعهتي كه ممكن اسات 
در تصميم گيری فرد موثر بهشند به وی ارائه شوند. ا  جمله 

 موارد ذیل:
 تو يح نوع استفهد، ا  موارد اهدایي 
  اوتمهل تخریب موارد اهدایي در مسير استخراج سالاول

 بنيهدی
 ،ی موارد اهدایي به مدت طاوالناي جاهات  امكهن ذخير

 استفهد، در آیند،
  سود مهلي اوتمهلي نهشي ا  اندهم تحقيق )چاه در واهل

 ی دورد  وه ر و چه درآیند،
 كه منفعت درمهني و پزشكي وهصل ا  تحقيق فقط به  این

مند  شود  بلكه تمهم مردم ا  آن بهر، اهداكنند، محدود نمي

 شوند.  مي
  ر هیت دادن و ندادن اهداكنند،  خللي در روند درمهني او

 وارد نخواهد كرد.
 تواند ا  مطهلعه  ی در پژوهش در هر  مهن مي كنند، شركت

خهرج شود بدون آن كه خللي در درمهن ههی عاهدی او 
 وارد شود. 

 ،ی رویهن را ا   در موارد اهدای رویهن  ال م است اهداكنند
كه رویهن اهداشد، برای ایدهد بهروری در  وج دیگری  این

 شود  مطلع كرد. استفهد، نمي
  اهااداكااناانااد، بااهیااد باارای

ههی عفوني و ژنتاياكاي  بيمهری
 غربهلگری شود.

 ههی اهدایي  امكهن دارد سلول
 تغييرات ژنتيكي پيدا كنند.

  امااكااهن تاادااهری شاادن
ههی اهدایي وجاود دارد  سلول

گوناه واق  ولي اهداكنند، هيچ
 استفهد، ا  این امكهن را ندارد. 

جهت رعهیت كهمل اصال -١٣
  بهید مشاخاصاهت «را داری»

كنناد، در  شخصي افراد شركت
پژوهش كهمالً محرمهنه وافا  

 شود.
ال م است مراكز پژوهشي و -١٤

درمهني تمهيدات ال م )ا  جمله كدگذارید را برای اجارای 
صاورت باهیاد ایان  اصل را داری فراهم كنند. در غير این

 اطالعهت را نهبود كنند.
آوری اطالعهت شخصي غايار اروری در  بهید ا  جمع-١٥

 كنندگهن پرهيز شود. مورد شركت
ههی  ال م است مطهلعهت پيش بهليني كهفي بر روی مدل-١٦

 ويواني اندهم گيرد. 
ههی ويوانهت كوچك بهید برای ماقاهصاد  یار  ا  مدل-١٧

 استفهد، شود:
آ مودن كردن پيوند سلول بنيهدی نوع ووشي  بيمهر -١٧-١

 شد، یه تصحيح ژنتيكي
 ار یهبي بهبودی پس ا  سلول درمهني -١٧-٢
 ههی  یستي ترميم بهفت بررسي مكهنيسم -١٧-٣
هاه  سان و  ار یهبي ميزان و مسير سلول درمهناي -١٧-٤

 ی بيمهری برای كهرآمدی درجه
ههی ويوانهت بزرگ در دو جه مورد نيه ند. یكي در  مدل-١٨

هه كهفاي  ههی ويوانهت كوچك در آن ههیي كه مدل پژوهش
ههی سهختاهری ماثال  نيستند؛ دیگر در پژوهش روی بهفت

 استخوان  غضروف یه تهندون 
ههید غير انسهني  در  مطهلعهت روی نخستيهن )پریمهت-١٩

صورتي اندهم مي گيرند كه برای فراهم كردن اطاالعاهت 
 روری مورد نيه  بهشند كه ا  روش ههی دیگر غيارقاهبال 
دستيهبي است. این مطهلعهت بهید تحت نظهرت مستقيم یاك 

 دامپزشك مههر اندهم شوند.
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 پذیر در جمهوری اسالمی ایران های آسیب راهنمای اخالقی پژوهش بر اروه

 مقدمه
شوند كاه  پذیر محسوب مي فردی یه گروهي ا  افراد آسيب

پنههي خهصي در برابر دچهر شدن به جراوت یه  استعداد یه بي
آسيب یه تههجمي )اعم ا  جسمهني یه روانيد داشته بهشند. به 

پذیرند. باناهبارایان   هه آسيب معنهی عهم كلمه  تمهمي انسهن
ههی  پذیری تمهمي آ مودني پژوهشگران بهید نسبت به آسيب

آگاه، و   –ههی درگير در پژوهاش  و دیگر طرف  –خویش 
 وسهس بهشند. 

امه گههي ویژگي خهصي  نظير سن یه بيمهری یه و اعايات 
تاری ا   اجتمهعي  برخي ا  آدميهن را در و اعايات ویاژ،

دهد. هنگهمي كه سخن ا  پژوهش باه  پذیری قرار مي آسيب
ی  گاه، ایان واهلات ویاژ، ترین جالاو، آید  مهم ميهن مي
تواني در دادن ر هیت آگهههنه و  پذیری  نهتواني یه كم آسيب

یاه  «آگههاهناه باودن»آ ادانه است. به این معنه كه امكهن 
پذیر  در مقهیسه به افاراد  آ ادانه بودن ر هیت  در افراد آسيب

 تر است.  ای پهیين عهدی  در ود قهبل مالوظه
پذیر در عين وهلي كاه باه  ههی آسيب پژوهش بر روی گرو،

ههی اخالقي خهصي همرا، است  بارای  هه و دغدغه ویژگي
خود این افراد مفيد و گه،  روری است. بنهبرایان  اناداهم 

هه نبهید منع شود بلكه بهیاد باه رعاهیات  گونه پژوهش این
مندی  مالوظهت قهنوني و اخالقي توأم گردد ته در عين بهر،

دار شدن وقوق و  یاهن دیادن  ا  فواید پژوهش  ا  خدشه
 نهموجه این افراد جلوگيری شود. 

ههی اخالقاي  ترین دستورالعمل ی مهم این راهنمه دربردارند،
پذیر است. مقدمه و فصل كليهت  ههی آسيب در رابطه به گرو،

هاهی  این راهنمه در رابطه به پژوهش بر روی تمهمي گارو،
ههیي در راباطاه باه  اند امه در ادامه فصل پذیر صهدق آسيب

پذیر كاه ا  اهامايات خاهصاي  ههی آسيب برخي ا  گرو،
هه مشتملند بر: نو ادان  برخوردارند آورد، شد، است. این گرو،

هه   ندانيهن و  و كودكهن  نهتوانهن ذهني   نهن بهردار و جنين
 بيمهران اورژانسي. 

هاهی  هاهیاي ا  گارو، پژوهشگراني كه بر روی آ ماودناي
كنند بهید پيش ا  آغاه  طاراواي  پذیر پژوهش مي آسيب

پژوهش ا  مفهد این راهنمه آگههي كسب كارد،  آن را در 
تمهمي مراول طراوي و اجرا و گزارش پژوهش رعهیت كنند. 

چنين  بهید ا  راهنمهی عمومي اخالق در پژوهش و سهیر  هم
راهنمهههی اختصهصي و قوانين و مقررات كشوری مرتبط باه 

 هه را نيز رعهیت كنند. پژوهش خود آگه، بود،  آن
 فصل اول: کلیات

پاذیار  ههی علوم پزشكي نبهید ا  افراد آسيب در پژوهش -١
عنوان آ مودني ترجيحي استفهد، شود و تنهه در صاورتاي  به

بهید ا  این افراد در پژوهش استفهد، شود كه  دليل موجهاي 
 برای آن وجود داشته بهشد.

پذیر بهید در تمهمي مراول طراوي و اجارا و  افراد آسيب -٢
 گزارش پژوهش مورد وفهظت ویژ، قرار بگيرند.

ای بهشد كه كرامت  گونه طراوي و اجرای پژوهش بهید به -٣
انسهني  اوترام و تمهميت جسمهني و رواني ایان شاركات 

 كنندگهن رعهیت و وفهظت شود. 
پاذیار در  در صورت  رورتِ استفهد، ا  افاراد آساياب -٤

عنوان آ مودني انتخهب  پژوهش  بهید ته ود ممكن افرادی به
 پذیری را دارا بهشند. تری ا  آسيب شوند كه درجهت كم

ههی غير درمهني تنهه در صورتي بهید ا  افراد  در پژوهش -٥
پذیر استفهد، شود كه نتهیج پاژوهاش بارای خاود  آسيب
پاذیار  كنند، یه سهیر افرادی كه به همهن گرو، آسيب شركت

كنند،  تعلق دارند مفيد بهشد و خطر پژوهش برای هر شركت
 بيش ا  ود متعهرف در  ندگي رو مر، نبهشد.

ههی درمهني تنهه در صورتي بهیاد ا  افاراد  در پژوهش -٦
پذیر استفهد، شود كه نسبت فهید، به  یهن مورد انتظهر  آسيب

ای بهشد كه اندهم پاژوهاش را  گونه برای خود آ مودني به
 مبتني بر منهفع شخص آ مودني توجيه كند. 

ی جاهیاگازیان   ارورت اخاذ  گيرند، داشتن تصميم -٧
كند. در ماورد  آگهههنه ا  خود آ مودني را مرتفع نمي ر هیت

ی جهیگزین )اعم ا  سارپارسات  گيرند، افرادی كه تصميم

قهنونيد دارند  بهید ته ود ممكن ا  خود فرد هام ر اهیات 
 آگهههنه و آ ادانه اخذ شود. 

ی شركت در مطهلعه را باهیاد  امتنهع فرد ا  قبول یه ادامه -٨
 جدی گرفت و به آن اوترام گذاشت.

 فصل دوم: نوزادان و کودکان
 ٢٨ی نو ادی ا  بدو تولد ته پاهیاهن  در این راهنمه دور،-١

ی كودكي نيز به سنيناي  شود. دور، رو گي در نظر گرفته مي
 ١٨اطالق مي شود كه پس ا  نو ادی آغه  و تاه پاهیاهن 

چنين  سرپرست قهنوني باه ولاي   یهبد. هم سهلگي ادامه مي
شود كه بر طاباق  قيم  یه فرد بزرگسهل دیگری اطالق مي
 قهنون  سرپرستي كودک را بر عهد، دارد. 

هدف ا  پژوهش بهید پيشبرد دانش در رابطه به سالمات  -٢
نو ادان و كودكهن یه ارتقهی سالمت و مراقبت ا  این گارو، 

 بهشد.
در نو ادان بهید ر هیت كتبي هم ا  پدر و هم ا  ماهدر  -٣

هه یه فقدان  نو اد گرفته شود. در صورت عدم دسترسي به آن
گيری درهریك ا  والدین  ر هیت ا  یكي ا   ظرفيت تصميم

كند. در صورت عدم دسترسي یاه فاقادان  هه كفهیت مي آن
ظرفيت در هر دو والد  ر هیت سرپرست قاهناوناي واجاد 

ههی درمهني ال م است  امه در  صالويت برای اندهم پژوهش
هه در چنين شرایطاي  ههی غيردرمهني اندهم پژوهش پژوهش

 ممنوع است.
كودكهن ا  نظر دارا بودن ظرفيت برای دادن ر هیت باه  -٤

 شوند:  سه گرو، سني تقسيم مي
 سهل. ١٥سهل  و بهالی  ١٥ته  ٧سهل   ٧ یر 

سهل: بهید ر هیت كتبي هم ا  پدر  ٧در كودكهن  یر  -٤-١
وهم ا  مهدر نو اد گرفته شود. در صورت عدم دسترسي باه 

گيری درهاریاك ا   هه یه فقدان ظرفيت تصميم یكي ا  آن
كند. در صاورت  هه كفهیت مي والدین  ر هیت ا  یكي ا  آن

عدم دسترسي یه فقدان ظرفيت در هر دو والاد  ر اهیات 
هاهی  سرپرست قهنوني واجد صالويت برای اندهم پژوهاش

ههی غيردرمهني اناداهم  درمهني ال م است  امه در پژوهش
 هه در چنين شرایطي ممنوع است.  پژوهش

سهل تماهم  باهیاد ر اهیات  ١٥ته  ٧در كودكهن  -٤-٢ 
چنيان   ی كتبي ا  سرپرست قهنوني گرفته شود. هم آگهههنه

بهید متنهسب به سطح درک و شنهخت كاودک  ماوافاقات  
ی وی نيز اخذ شود. كودک وق دارد كه اطالعاهت  آگهههنه

ال م را در ود توانهیي فهم خود دریهفت كند  نظر خاود را 
ههی مورد استفاهد، بارای  بيهن كند و تصميم بگيرد. روش

ی اطالعهت و اخذ ر هیت  بهید متنهسب باه سان و  ارائه
 قدرت فهم كودک بهشد

ی كتباي  سهل  ر هیت آگهههنه ١٥در كودكهن بهالی  -٤-٣
 بهید هم ا  سرپرست قهنوني و هم ا  كودک اخذ شود. 

در مورد كودكهني كه بر طبق نظر مراجع قضهیي واكام -٥
اند  اخذ ر هیت ا  خود فرد  اروری و كاهفاي  رشد گرفته

 است.
سهل بهشد  تنهه در  ١٨تر ا   اگر سن سرپرست قهنوني كم -٦

صورتي مي تواند به نيهبت ا  كودک ر هیت دهد كه ظرفيت 
 گيری در ایشهن محر  شود.  تصميم

پژوهش بر نو ادان یه كودكهن تنهه در صورتي بهید اندهم  -٧
پذیار  گيرد كه اندهم آن پژوهش بر روی سنين بهالتر امكهن

نبهشد یه توجيه اخالقي برای اندهم آن پاژوهاش بار روی 
 كودكهن وجود داشته بهشد.

ا  ويث برخي ا  مالوظهت اخالق در پژوهش  ناو ادان  -٨
 شوند: به سه گرو، تقسيم مي

 نو اداني كه ا  قهبليت  ند، مهندن برخوردارند. -٨-١
 هه مورد تردید است. نو اداني كه  ند، مهندن آن -٨-٢
 نو اداني كه ا  قهبليت  ند، مهندن برخوردار نيستند. -٨-٣
در نو اداني كه ا  قهبليت  ند، مهندن برخوردار نيستند یاه  -٩

گيری در  هه مورد تردید است  هر گونه تصميم مهندن آن  ند،
عروقي نو اد  اساتافاهد، ا   -مورد اويه یه عدم اويهی قلبي 

ونتيالتور  تداوم یه قطع استفهد، ا  ونتيالتور بهید تناهاه بار 
اسهس منهفع سالمت خود نو اد اندهم گيرد و این تصميمهت 

 تحت تأثير شركت اوتمهلي نو اد در پژوهش قرار نگيرد.
 هه توجيه كند.  پژوهش را بر اسهس منهفع آ مودني
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هه مشخاص  نمهندن آن نو اداني كه  ند، مهندن یه  ند، -١١
نيست )مشكوک ا  نظر قهبليت اويه شادند در پاژوهاش 

كه اطمينهن واهصال شاود  شوند  مگر این شركت داد، نمي
 كه :
شركت نو اد در پژوهش مندر به افزایش اوتاماهل  -١١-١

شود و تمهمي خطرات اوتمهلي در وداقال   ند، مهندن او مي
 ممكن هستند. 

هدف ا  پژوهش دستيهبي به اطالعهت پازشاكاي   -١١-٢
ههی دیگر قهبل دسترسي نياسات و  مهم است كه ا  روش

ی شاركات ناو اد در  تری در نتيداه گونه خطر بيش هيچ
 آید.  وجود نمي پژوهش برای وی به

ههیي كه مستقيمهً سودی به كودكهن و نو ادان  پژوهش -١١
كنند، نرسهند  در صورتي كاه باهعاث  شركت

ایدهد منهفع برای گرو، كودكاهن و ناو ادان 
شود. البته باه ایان  شود اخالقي محسوب مي

 هه نكند. شرط كه  رری را متوجه آ مودني
ههی درمهني  نسبت فهید، به  در پژوهش -١٢

هه بهید  خطرات مورد انتظهر برای خود آ مودني
ای بهشد كه اندهم پژوهش را بر اسهس  گونه به

 هه توجيه كند.  منهفع آ مودني
ار یهبي خطر بهید توسط تماهماي افاراد  --٣

درگير در پژوهش صورت گيرد كاه شاهمال 
سرپرستهن قهنوني  محققهن  متاخاصاصايان 

ی اخالق در پژوهاش و خاود  درگير  كميته
 شود. كودک )در صورت امكهند مي

در ار یهبي خطرات نهشي ا  پژوهش  بهید توجه داشات  -١٤
وسهب  خطر به ههیي كه در بزرگسهالن كم كه برخي ا  مداخله

گيری وریدید  در ماورد كاودكاهن و  آیند )مهنند خون مي
كنند  نو ادان به در نظر گرفتن درد و ا طرابي كه تدربه مي

هه ا  گارو،  و اثرات اوتمهلي آن بر تكهمل سيستم عصبي آن
 خطر خهرج خواهد شد.  كم
 مهني كه ال م نبهشد پژوهش وتمهً بر روی گرو، سني  -١٥

تر بركاودكاهن  خهصي ا  كودكهن اندهم شود  كودكهن بزرگ
 اند.  تر برای شركت در پژوهش ارجح كم و سن و سهل

اعام ا   -ههیي كه شهمل پرسشاگاری  در پژوهش -١٦
اند  بهید توجه داشات كاه  -مصهوبه یه تكميل پرسشنهمه 

اوسهس گنه،  بدبيني یه نگراني نهمنهسب در والدیني كه مورد 
گيرند ایدهد نشود. برای این منظور  بهید  پرسشگری قرار مي

 تو يحهت ال م در  من اخذ ر هیت آگهههنه ارائه شود. 
ی مهلي برای شركت در پژوهاش  گونه هزینه نبهید هيچ -١٧

به كودكهن یه سرپرست قهنوني آنهن پارداخات شاود ولاي 
ی شركت در پژوهش ماتاحامال  ههیي كه در نتيده هزینه
ههی كوچك و فاهقاد  اند بهید پرداخت شود. دادن هدیه شد،

ار ش مهلي بهال )مهنند بسته كوچك مدادرنگي یه كهغذ رنگي 
ههی سهد،د به كودكهن شركات كاناناد، در  یه ميهن وعد،

 شود. پژوهش ا  نظر اخالقي ایرادی ندارد و تشویق مي
سرپرستهن كودک این وق را دارند كه در طي اناداهم  -١٨

 پژوهش كودک خود را همراهي كنند. 

سرپرستهن كودک  در صورت تمهیل  بهید ا  فارصات  -١٩
كهفي برای مشورت به بستگهن  مراقبهن بهداشتي و مشهورین 

 مستقل در رابطه به شركت در پژوهش  برخوردار شوند. 
ههی سرپرستهن كودک  بهید به تمهمي سؤاالت و دغدغه -٢١

 در طي پژوهش پهسخ منهسب داد، شود. 
اخذ ر هیت آگهههنه ا  كودک و سرپرستهن او ترجيحاهً  -٢١

بهید توسط شخص یه اشخهصي اندهم گيرد كاه در تايام 
 درمهني او مشهركت ندارند. 

 فصل سوم: زنان باردار و جنین
ی اندهم پژوهش بهید ا  نظر علمي صحيح باهشاد  شيو، -١

ههی پيش بهليني )پژوهش بر روی واياواناهت  یعني پژوهش
ههی بهليني )مهنند پژوهش بر روی  نهن  بهردارد و نيز پژوهش

غيربهردارد قبالً اندهم شد، و اطالعهت ال م به منظور ار یهبي 
خطرههی اوتمهلي وهصل ا  پژوهش بر  نهن بهردار و جنيان 

 فراهم شد، بهشد. 
ریزی مشخاصاي بارای پاهیاش  پژوهشگر بهید برنهمه -٢

هاهی  و عيت مهدر و جنين در طي پژوهش و نياز پاياهماد
 هه داشته بهشد.  مدت پژوهش بر آن مدت و كوته، بلند
گيری و اخذ ر هیت بهیاد اطاالعاهت  در فرایند تصميم -٣

كهفي در مورد سود و  یهن نهشي ا  شركت یه عدم شركت در 
پژوهش به  نهن بهردار داد، شود كه شهمل نتهیج و اثارات 
پژوهش بر مهدر  جنين  سير بهرداری  نو اد و ناياز قادرت 

 شود.  بهروری مهدر در آیند، مي
اطالعهت ال م برای گرفتن ر هیت نبهید در مهن  ایمهن -٤

) مهن ليبر كه افراد به طور طبيعي قهدر به تمركز بر جزئيهت 
اطالعهت مربوط به پژوهش نيستندد به والدین برای شركت 

 در پژوهش داد، شود. 
چه پژوهش فقط به جنين سود مستقيم بارساهناد   چنهن -٥

ر هیت آگهههنه بهید هم ا  مهدر و هم ا  پدر گرفته شود. اگر 
گيری نبهشد    پدر در دسترس نبود یه دارای ظرفيت تصميم

 تنهه ر هیت مهدر كهفي خواهد بود.   
در بررسي سود و  یهن برای پژوهش بر روی جنايان و  -٦

ی اطالعهت برای اخذ ر هیت آگهههنه بهید عاالو، بار  ارائه
جنين به خطرات و فواید اوتمهلي برای مهدر نيز توجه شاود. 
پژوهشگر بهید شرایطي را برای  ن بهردار فراهم كند تاه او 

بتواند بدون اوسهس فشهر و به در نظر گرفتن تارواياداهت 
خود  عالو، بر سود و  یهن جنين  جهت شركت یاه عادم 

 شركت در پژوهش تصميم بگيرد. 
دسات آماد، ا   چه ثبت و گزارش اطالعهت باه چنهن -٧

هه  بهفات  پژوهش بر جفت  جنين مرد،  بقهیهی جنين  سلول
یه اعضهی وهصل ا  جنين مرد، به روشي اندهم شاود كاه 
هویت افراد  ند، مربوط به پژوهش )والدیند شنهسهیي شود  

شوناد و  كنندگهن در پژوهش محسوب مي این افراد  شركت
 هه رعهیت شود.  بهید تمهم مسهئل اخالقي پژوهش در مورد آن

چه پژوهش مندر به تغييراتي در معهینهت و درمهن  چنهن -٨
روتين  ن بهردار یه جداسه ی نو اد ا  مهدر و تغيير در بررسي  
پيگيری یه درمهن نو اد بعد ا  تولد شود  بهید این مسألاه در 
روند اخذ ر هیت برای والدین كاهماالً 

 تو يح داد، شود.
ههی بهليني و پاياش  اگر در بررسي -٩

بهليني تراتوژن بودن دارویي محر  شود  
 نبهید در  نهن بهردار استفهد، 

كه اوتمهل تراتوژن باودن  شود  مگر آن
تر باهشاد و  ا  سود اوتمهلي بسيهر كم

آ مودني نيه  به درمهن دارویي داشاتاه 
 بهشد. 
نكهت اخالقي در پژوهش بر جنين  -١١
ی خهرج شد، ا  روام هاماهناناد   ند،

 پژوهش بر نو ادان است. 
در پژوهش بر جنين مرد،  مارگ  -١١

جنين بهید توسط پزشكي كه هيچ نقش یه نفعي در پژوهش 
 مذكور ندارد تأیيد شد، بهشد. 

گيری در رابطه به ختم بهرداری در یك  هر گونه تصميم -١٢
 ن بهردار بهید تنهه بر اسهس مالوظهت پزشكي و قاهناوناي 

گونه  مرتبط اندهم گيرد و شركت جنين در پژوهش نبهید هيچ
گيری پيش گفته داشته بهشد. فردی كه در  تأثيری بر تصميم

كند  گيری مي مورد تدویز یه عدم تدویز ختم بهرداری تصميم
نبهید عضو تيم پژوهشي بهشد یه نفع مستقيمي در آن داشتاه 
بهشد. اخذ ر هیت برای ختم بهرداری و پژوهش بر جانايان 

 ههی مدزا اندهم گيرد. صورت جداگهنه و در فرم بهید به
پژوهش بر جنيني كه ا  بدن مهدر خهرج شاد، اسات   -١٣

 نبهید خللي در مراقبت ا  مهدر ایدهد كند. 
نبهید برای كسب ر هیت برای پژوهش بر روی جنين   -١٤

 مشوق مهلي به پدر یه مهدر جنين ارائه شود.
ی تدهری ا   ی استفهد، اطالعهت در مورد اوتمهل بهلقو، -١٥

نتهیج پژوهش بر مهدر  جفت  جنين مرد،  بقهیهی جانايان  
ههی وهصل ا  جنين مرد، بهید به پدر  هه  بهفت یه ارگهن سلول

هه بهید بدانند كه سود وهصله شاهمال  و مهدر داد، شود و آن
 هه نخواهد شد.  وهل آن

اطالعهت در مورد اوتمهل ارسهل جفت  جنيان مارد،   -١٦
ههی وهصل ا  جنايان  هه  بهفت یه ارگهن بقهیهی جنين  سلول

مرد، به خهرج ا  كشور بهید وين اخذ ر هیت به والدین داد، 
 شود.
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 فصل چهارم: ناتوانان ذهنی
شود كاه  در این راهنمه نهتوان ذهني به فردی اطالق مي -١
دليل بيمهری یه هر گونه نقصهن ذهني  توان تادازیاه و  به

گيری بر این اسهس را نادارد.  تحليل شرایط واقعي و تصميم
علت مشكالت جساماهناي  این افراد را بهید ا  كسهني كه به

قدرت بيهن تصميمهتشهن را ندارند افتراق داد. فاردی دارای 
ههی مورد  گيری است كه بتواند مفهوم گزینه ظرفيت تصميم

گاياری را درک كاناد.  انتخهب و آ ادی خود در تصميام
چنين  بتواند سود و  یهني كه متعهقب پذیرش یاه عادم  هم

پذیزش شركت در پژوهش متوجه او خواهد شد را بر اسهس 

 عالیق و ترجيحهت خود ار یهبي كند. 
صرف ابتال به نهتواني ذهني )اعم ا  كنادذهاناي یاه  -٢

بيمهری روانيد به معنهی فقدان ظرفيت برای دادن ر هیت 
آگهههنه نيست. بلكه در هر فرد بهید ظرفيت سنديد، شاود 
و متنهسب به آن ر هیت آگهههنه و آ ادانه بارای اناداهم 

 پژوهش اخذ شود. 
در مورد افرادی كه سرپرست قهنوني دارند  باهیاد ا   -٣

سرپرست قهنوني ر هیت آگهههنه اخذ شود  در عين واهل  
ا  خود فرد هم متنهسب به ظرفيت  ر هیت آگهههنه گرفتاه 

 شود. 
در مورد افراد فهقد ظرفيت كه سرپرست قهنوني نادارناد   -٤

ی  نبهید پژوهش اندهم گيرد  مگر درمواردی كاه ماداخالاه
پژوهشي برای فرد مورد نظر ا  ويث درمهني بسيهر مفيد یاه 

تاواناد  نظر برسد؛ در این وهلت كميته اخالق مي  روری به
 مدو  اندهم پژوهش مورد نظر را صهدر كند 

دار بهشد و به توجه باه  اخذ ر هیت بهید یك فرایند ادامه -٥
امكهن تغيير ظرفيت فرد در طول  مهن  ار یهبي ظرفيت باه 

دسات آوردن  ای اندهم گيرد  و در صاورت باه شكل دور،
 ظرفيت  ا  خود فرد ر هیت گرفته شود. 

كند یه در بارابار  بيمهری كه شركت در تحقيق را رد مي -٦
كند  واتاي در  شركت كردن مقهومت یه ابرا  مخهلفت مي

وجه نبهید  گيری بهشد به هيچ صورتي كه فهقد ظرفيت تصميم
 در پژوهش شركت داد، شود. 

چه وی  یر نظر یاك  برای تعيين ظرفيت آ مودني چنهن -٧
روانپزشك مستقل ا  گرو، پژوهش بهشد ا  روانپزشك وی 

صورت بهید ا  یاك پازشاك  سؤال مي شود. در غير این
 مستقل ا  پژوهش كمك گرفته شود.

ی سرپرست قهنوني  طور كه دادن ر هیت بر عهد، همهن -٨

است  افشهی اطالعهت نيز بهید به ر هیت سرپرست قهنوناي 
 صورت گيرد.. 

چه فرد نهتوان ذهني درخواست كند كه سرپرسات  چنهن -٩
ی اخاالق  قهنوني ا  اطالعهت وی آگههي پيدا نكند  كميتاه

 بهید در این مورد تصميم بگيرد. 
گيری در مورد وف  یه عدم  در موارد پيیيد، كه تصميم -١١

ی اخالق بهید تصميم  وف  را داری مورد شك است  كميته
 بگيرد. 
چه فرد طي شركت در پژوهش  مشكل عهطافاي  چنهن -١١

شدید و قهبل توجهي مهنند افكهر خودكشي پيدا كند بهیاد ا  
مطهلعه خهرج شود و تحت تدابير مراقبتي  ومهیتي و 

ی ایان  درمهني قرار گيرد. پژوهشگر بهیاد ا  ارائاه
هه به آ مودني اطمينهن وهصل كاناد. وجاود  مراقبت
ی مشكالتعهطفي شدید نبهید بهعث كنهرگذاشتن  سهبقه

 فرد ا  پژوهش شود.
 فصل پنجم: زندانیان

شود كاه بار اساهس   نداني به فردی گفته مي-١
  وابط قهنوني محصور یه محبوس شد، است.

هدف پژوهش بهید در راستهی منهفع فرد آ مودني -٢

بهشد یه در  من نداشتن خطر برای او  در راساتاهی 
 منهفع سالمت  ندانيهن بهشد. 

برای اندهم هرگونه پژوهش بر روی افراد  نداني  -٣
هه اخذ شاود. عادم  بهید ر هیت آگهههنه ا  آ مودني

گونه تأثيری در  پذیرش شركت در مطهلعه نبهید هيچ
دریهفت خدمهت سالمت یه رفتهر مسؤولين  ندان باه 

  ندانيهن داشته بهشد. 
عنوان آ مودني ترجياحاي در   ندانيهن را نبهید به-٤

تحقيقهت شركت داد. هر گه، اندهم پاژوهشاي باه 
پذیر بهشد  نباهیاد  ههی آ اد امكهن استفهد، ا  آ مودني

تر باودن بار  تر یه عملي علت راوت آن پژوهش را صرفهً به
 روی  ندانيهن اندهم داد. 

هاه وافا   بهید را داری در مورد تمهمي اطالعهت  نداني-٥
كه وف  را داری مندر به ایدهد خطار جادی  شود مگر این

برای افراد دیگر شود و ا  هيچ طریقي جز ناقا  را داری 
نتوان جلوی آن خطر را گرفت. در ایان صاورت   باهیاد 
اطالعهت مربوطه فقط در ودی كه ا  آن خطر جلاوگاياری 

 كند  و به اطالع خود آ مودني  افشه شود. 

هرگونه منهفع اوتمهلي كه به دنبهل شركت در پاژوهاش -٦
شود در مقهیسه باه و اعايات  برای فرد  نداني فراهم مي

ای بهشد كاه  عمومي  ندگي  نداني در  ندان  نبهید به اندا ،
ی خطرات پژوهش در برابار  توانهیي فرد برای ار یهبي آ ادانه

منهفع آن مختل شود. هرگونه مرخصي یه تخفيف یه تبدیال 
عنوان پهداش مشهركت در پژوهش در نظار  مده ات نبهید به

گرفته شود. این امر بهید در  مهن اخذ ر هیت آگههاهناه باه 
 اطالع آ مودني رسهند، شود. 

انتخهب آ مودني برای شركت در پژوهش بهید عاهدالناه -٧
ی مسؤوالن  ندان و سهیر  ندانيهن باه دور  بود،  ا  مداخله

 بهشد.
 فصل ششم: بیماران اورژانس 

هه اخاذ  در موارد اورژانس بهید ر هیت آگهههنه ا  آ مودني-١
ی پژوهش  امكهن  نهمه كه در  مهن بررسي طرح شود مگر آن

ی اخالق تأیيد  نهپذیر بودن اخذ ر هیت آگهههنه توسط كميته
شد، بهشد. در مواردی كه این امكهن نهپذیری نسبي اسات  
 بهید ته ود امكهن ا  آ مودني موافقت یه ر هیت اخذ شود. 

توان پژوهشي را بدون اخذ ر هیت آگهههنه  در صورتي مي-٢
بر روی بيمهر اورژانس اندهم داد كه عالو، بر مورد مذكور در 
بند اخير  بيمهر ماورد ناظار در یاك و اعايات 

ی ويهت قرار گرفته بهشد و اثارباخاشاي  تهدیدكنند،
باخاش  ههی موجود ثهبت نشد، بهشد یه ر هیات درمهن

چنين  اخذ ر هیت آ مودني ا  قبل  امكاهن  نبهشند. هم
 پذیر نبهشد. 

پژوهشگر بهید در اولين فرصت ممكن  ناحاو، و -٣
ی پژوهشي را برای بيمهر یه سارپارسات  مدت مداخله

قهنوني وی تو يح داد،  ا  وی ر هیت آگهههناه اخاذ 
 كند.
در طراوي و اجرای پژوهش بهید تمهمي تمهيدات و -٤

مالوظهت ال م در نظر گرفته شود ته اندهم پاژوهاش 

ههی پزشكي آ مودني ایدهد  ای در روند مراقبت خلل یه وقفه
 نكند. 

چه بيمهر در شرایط اورژانس و بدون دادن ر اهیات  چنهن-٥
آگهههنه  در پژوهش شركت داد، شود و پيش ا  گارفاتان 
ر هیت ا  بيمهر یه سرپرست وی  آ ماودناي فاوت كاناد  

ی قاهناوناي  اطالعهت در مورد پژوهش بهید به ناماهیاناد،
 به مهندگهن وی منتقل شود.
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 مقدمه
ی مستانادات بارای  بهليني معتبرترین روش تهيه كهرآ مهیي
ی بهليني است. اندهم كهرآ مهیي بهليني برای پيشرفت  استفهد،

ای برخوردار اسات.  علوم پزشكي ا   رورت و اهميت ویژ،
ههی بهليني  بار  كه در كهرآ مهیي امه در عين وهل  نظر به این

صورت عمدی بار  ای به خالف سهیر انواع مطهلعهت  مداخله
ی پاژوهاش   رسد  این شياو، هه به اندهم مي روی آ مودني

ی ماالواظاهت و  هه  دربردارند، بيش ا  سهیر انواع و شيو،
 ههی اخالقي است.  دغدغه

ترین مالوظهت اخالقي اسات  ی مهم این راهنمه دربردارند،
كه در این  مينه بهید رعهیت شوند. هر پژوهشگر یه بهلينگری 

كند  بهید عالو، بر مفهد  كه در كهرآ مهیي بهليني مشهركت مي
ههی علوم  این راهنمه  ا  راهنمهی عمومي اخالق در پژوهش

پزشكي  راهنمهههی اختصهصي اخالق در پژوهش كشور باه 
فراخور مو وع  و نيز ا  سهیر قوانين و مقررات مرتبط به كهر 

ویژ، در  هه را رعهیت كند. این مو وع به خود آگه، بهشد و آن
هاهی  رابطه به رعهیت مفهد راهنمهی پاژوهاش بار گارو،

 پذیر مورد تأكيد است. آسيب
 فصل اول: ارزیابی سود و زیان

ههی بهليني بهید كهماالً در چاهرچاوب یاك  كهرآ مهیي-١
نهمه و دستورالعمل مكتوب طراواي و اجارا شاوناد.  طرح

ی  طرونهمه و دستورالعمل كهرآ مهیي بهليني بهید درباردارناد،
چنين اطالعهت مارباوط باه  بخش مالوظهت اخالقي  هم

ای  بيهن  ی پژوهش  وهميهن پژوهش  وابستگي ورفه بودجه
هرگونه تعهر  منهفع اوتمهلي و تمهيدات مورد نظر بارای 

 ترغيب مشهركت افراد در مطهلعه بهشد.
نهمه  شروع اجرای كهرآ مهیي منوط به بررسي و تأیيد طرح-٢

ی اخالق در پژوهش اسات.  و دستورالعمل آن توسط كميته
هاهی در  ی اخالق در پژوهش وق پهیش كهرآ مهیاي كميته

وهل اجرا را دارد. پژوهشگر موظف است كه اطالعهت ماورد 
 نيه  برای پهیش را در اختيهر كميته قرار دهد.

پژوهشگر موظف است كه در طول اجارای پاژوهاش  -٣
ی نهمطلوب جدی قهبل انتسهب باه  هرگونه وهدثه یه عهر ه

ی اخاالق در  پژوهش را در اولين  مهن ممكن  به كميتاه
 ربط گزارش دهد.  پژوهش و سهیر مراجع قهنوني ذی

ی اخالق مسؤوليت دایمي ناظاهرت بار اجارای  كميته-٤
اخالقي پژوهش را بر عهد، دارد  لذا پژوهشگر ارشد باهیاد 
این كميته را در مورد تمهمي تغييرات دستورالعمل مطهلعه و 

ی نهمنهسب جدی در طول مطهلعاه آگاه، ساه د.  هر وهدثه

چنين  هر اطالعهت جدیدی كه ممكن اسات امانايات  هم
آ مودني یه اجرای مطهلعه را تحت تأثير قرار دهد را بهید باه 

 اطالع این كميته برسهند.
كهرآ مهیي بهليني بهید تنهه توسط افاراد دارای ماداو  -٥

 صالح ا  نظر علمي اندهم گيرد. ای مرتبط و ذی ورفه
است كاه   اندهم كهرآ مهیي بهليني تنهه  مهني قهبل توجيه-٦

ای كه افراد تحت مطهلعه به آن تعلق دارند بتوانند ا   جهمعه
 نتهیج آن پژوهش سود ببرند.

تمهمي اقدامهت اوتيهطي ال م جهت وف  وریم خصوصي -٧
هه  محرمهنه مهندن اطالعهت مربوط باه ایشاهن و   آ مودني

چنين كههش تأثير نهمطلوب مطهلعه بر سالمت جسمي و  هم
 عمل آید. هه بهید به رواني آ مودني

گاياری  ی پاي ی طراوي مطهلعه  بهید ناحاو، در مروله-٨
هه پس ا  اتمهم مطهلعه تعيين شود و در صاورت  آ مودني

گاياری   هه به بهترین روش پاياش لزوم  برای دسترسي آن
ههی منهسب  تاماهايادات  تشخيص  درمهن یه سهیر مراقبت

ال م درنظر گرفته شود. دسترسي لزومهً به معاناي فاراهام 
 آوردن خدمهت رایگهن نيست.

در صورت وقوع عوار  یه ووادث نهمطلوب قهبل انتسهب -٩
به پژوهش  در وين و پس ا  مطهلعه  پاژوهشاگار باهیاد 
اقدامهت درمهني و مراقبتي منهسب را برای آ مودني  بادون 
تحميل هزینه به وی  فراهم آورد. تمهيدات ماهلاي بارای 
اندهم این تعهد  نظير بيمه كردن پژوهش  بهید در هاناگاهم 

 طراوي مطهلعه در نظر گرفته شد، بهشد.
اگر در وين یه بعد ا  اندهم پژوهش  وجود بيماهری یاه -١١

و عيت مرتبط به سالمت خهصي در آ مودني تشخيص داد، 
ی وهمي بهید در صورت آ مودناي   شد  پژوهشگر یه مؤسسه

 وی را ا  این مو وع آگه، كند.
پژوهشگرموظف است كه در صورت ر هیت آ مودناي  -١١

ی وی  شركت او در كهرآ مهیي را به اطالع پزشك خهناواد،
 برسهند.
ای ثبات   گونه ی اطالعهت كهرآ مهیي بهليني بهید به كليه-١٢
كهرگيری و ذخير، شود كه امكهن شنهسهیاي  گازارش و  به

 هه فراهم بهشد. تفسير دقيق آن
هرگونه پرداخت مهلي به آ مودناي باهیاد تاناهاه در -١٣

شد، به وی در اثار  ههی تحميل ی به پرداخت هزینه محدود،
شركت در پژوهش و قدرداني ا  او بهشد. بهید ا  هارگاوناه 

كه اوتمهل داشته بهشد كه آ ادی فرد  -پرداخت غيرمتعهرف 
دار كاناد   برای قبول یه تداوم مشهركت در پژوهش را خدشه

 خودداری شود.
ای طراوي شوند كاه در  گونه مطهلعهت دوسوكور بهید به-١٤

هاه كاه  ای برای هركدام ا  آ ماودناي صورت وقوع عهر ه
شكستن كد را ایدهب كند  فردی كه امكهن شكستن كد را 

ی اندهم این كهر مشاخاص  برای آن آ مودني دارد و نحو،
بهشد. جزئيهت این مو وع بهید در دستورالعمل كاهرآ ماهیاي 

 آورد، شود.
ای كه هنو  بر اسهس پزشكي مبتاناي بار  هيچ مداخله-١٥

شواهد تأیيد نشد، است  نبهید به دالیلي نظير گياههاي یاه 
سنتي بودن ا  طي تمهمي مراوال اساتاهنادارد آ ماون و 

 كهرآ مهیي مستثني شمرد، شود.
چه برای یك كهرآ مهیي بهليني فه  یك  آ مودناي  چنهن-١٦

 ن مورد نيه  بهشد  بهید این افراد در سن بهروری نبهشند یه ا  
 ههی قطعي پيشگيری ا  بهرداری استفهد، كنند. روش
ههی به پرتوتهبي  نوع و دو  مداخله بهید به  در كهرآ مهیي-١٧

ی اخالق رسيد، بهشد. این تأیيدیه نيز بهیاد بار  تأیيد كميته
 اسهس نظر مشورتي تخصصي بهشد.

ههی به پرتوتهبي بهید بياش  داوطلبهن سهلم در كهرآ مهیي-١٨
توان ا  افراد باه  سهل سن داشته بهشند. در صورتي مي ٥١ا  

تر استفهد، كرد كه مطهلعه مربوط به گارو، ساناي  سن كم
كنندگهن بهید در واداقال تاعاداد  ایشهن بهشد. تعداد شركت

ممكن به توجه به هدف مطهلعه و دقت مورد نيه  اناتاخاهب 
 شود.
ی دارویي در مطهلعه مد نظر بهشد  كه مداخله در صورتي-١٩

و داروی مورد نظر در فهرست دارویي كشور وجود نداشته یه 
ی  به ثبت نرسيد، بهشد  فرایند صدور مدو  اندهم مطاهلاعاه

چنين واردات و ترخيص داروی تحقيقهتي ماورد  بهليني و هم
استفهد، در كهرآ مهیي بهليني تهبع مقررات و  وابط مربوطه و 

 ی سه مهن غذا و دارو است. عهد، به
 فصل دوم: رضایت آااهانه

اخذ ر هیت آگهههنه برای كهرآ مهیي بهليني بهید هاماوار، -١
ی  نهمه بهیاد درباردارناد، صورت كتبي بهشد. فرم ر هیت به

گيری فرد جهت شركات  تمهمي اطالعهت ال م برای تصميم
شهمل اطالعهتي كه در بندههی  –یه عدم شركت در پژوهش 

 بهشد.  –بعدی این راهنمه ذكر شد، اند 
یاه  -فرم ر هیت آگهههنه بهید توسط پژوهشگر ارشاد -٢ 

عضو دیگری ا  تيم پژوهشي كه آگههي و توانهیي ال م را 
و آ ماودناي یاه  -ی پژوهشگر ارشد  عنوان نمهیند، دارد  به
ی قهنوني او امضه شود. این فرم بهید وداقال در دو  نمهیند،

ی آن به آ مودني تاحاویال  نسخه تهيه شود كه یك نسخه
داری  ی دیگر بهید توسط پژوهشگر نگه شود و نسخه داد، مي
 شود.
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در مواردی كه فرد به هر دليلي قهدر به خاوانادن فارم -٣ 
ی مكتوب نبهشد  بهید فرد ثاهلاثاي كاه دارای  نهمه ر هیت

تعهر  منهفع نبهشد  مندرجهت فرم را به  بهن قهبال فاهام 
ههی او پهسخ دهد. در  برای آ مودني تو يح داد،  به پرسش

این وهلت  فرم بهید عالو، بر امضهی پژوهشگر و امضه یه اثر 
 گفته نيز بهشد انگشت آ مودني  واجد امضهی فرد ثهلث پيش

ی  نهمه برای بررسي توسط كاماياتاه هنگهم ارسهل طرح-٤ 
هه ارائه  ای كه قرار است به آ مودني نهمه اخالق  فرم ر هیت
نهمه پيوست باهشاد. باررساي اخاالقاي  شود  بهید به طرح

ی كهرآ مهیي بهليني بدون بررسي و ار یاهباي فارم  نهمه طرح
 ی آن معتبر نخواهد بود. ر هیت آگهههنه

برای اخذ ر هیت  اطالعهت بهید به  بهني ارائه شود كاه  -٥
ی قهنوناي  برای آ مودني قهبل فهم بهشد. آ مودني یه نمهیند،

وجو در ماورد جازیاياهت  او بهید فرصت كهفي برای پرس
طور مشخص اعالم شاود  كهرآ مهیي را داشته بهشند. بهید به

كه كهرآ مهیي یك فرایند پژوهشي است كه مشهركت در آن 
داوطلبهنه است و عدم قبول شركت یاه خاهرج شادن ا  
كهرآ مهیي در هر  مهني  مراقبت ا  نمونه  وقوق و سالمات 

 وی را تحت تأثير قرار نخواهد داد.
آ مودني بهید به اطالعهت در مورد بيمه و سهیر تمهيدات -٦ 

برای جبران صدمهت نهشي ا  مشاهركات در كاهرآ ماهیاي 
چانايان  وی باهیاد در ماورد  دسترسي داشته بهشد. هم

ههیي كه در صورت برو  صدمه یه نهتواني به دناباهل  درمهن
شركت در كهرآ مهیي  در اختيهر وی قرار خواهد گرفت آگاه، 

 شود
اخذ ر هیت آگهههنه فرایندی است كه ا  آغه  ته پاهیاهن  -٧

كه اطالعهت  آ مودني تداوم دارد. هر  مآن-ارتبهط پژوهشگر
دست آید كه امكاهن داشاتاه باهشاد كاه در  جدیدی به
هه جهت قبول یه تداوم شركت در پاژ.  گيری آ مودني تصميم

صورت مكاتاوب  وهش تأثيرگذار بهشد  این اطالعهت بهید به
 هه قرار گيرد. در اختيهر آ مودني

هاه  در  مهن اخذ ر هیت  بهید اوتيهط شود كه آ ماودناي-٨
علت وابستگي درمهناي   ر هیت خود را تحت محذوریت و به

اداری و. . . نداد، بهشند. در مواردی كه این اوتماهل وجاود 
آگهههنه بهید توسط فرد دیگری كه اطالع كهفي  دارد  ر هیت

ای باه آ ماودناي  ا  مطهلعه دارد و در عين وهل چنين رابطه
 ندارد  كسب شود.

شروع و تداوم شركت آ مودني در پژوهش بهید آ اداناه -٩ 
یك ا  اعضهی تيم پژوهش ناباهیاد   بهشد. ا  همين رو  هيچ

ی مشهركت در مطهلعه مورد اجباهر   هه را برای ادامه آ مودني
 تطميع  اغوا  تهدید و/ یه تحت محذوریت قرار دهند.

جه كه تمهمي عوار  و خسهرات قهبل انتسهب به  ا  آن -١١
هه بهید جبران شود  اخذ برائت ذماه  پژوهش برای آ مودني

هيچ جهیگههي در كهرآ مهیي بهليني ندارد و نبهیاد در فارم 
ی  ر هیت آگهههنه گندهند، شود. این امر ر هیت آگاههاهناه

 كند. ی درمهني متمهیز مي نهمه پژوهشي را ا  ر هیت
فرم ر هیت آگهههنه كه برای اخذ ر هیت به آ مودناي -١١ 

 ی اطالعهت ذیل بهشد: شود  بهید دربردارند، داد، مي
 عنوان كهرآ مهیي 

  مههيت پژوهشي كهرآ مهیي 
  هدف كهرآ مهیي 
  درمهن )یه مداخلهد در كهرآ مهیي و اوتمهل تاخاصاياص

 تصهدفي به هر درمهن یه مداخله  
 هاهی تاهاهجاماي و  گيری شهمال روش ههی پي روش

 غيرتههجمي
 هه مسؤوليت آ مودني 

 ههیي ا  كهرآ مهیي كه مههيت پژوهشي دارد.  جنبه 
 هه بيني كهرآ مهیي برای آ مودني مخهطرات قهبل پيش 
 چه در یاك  كنندگهن  چنهن منهفع مورد انتظهر برای شركت

شاود باهیاد  بيني ناماي گونه منهفعي پيش كهرآ مهیي هيچ
 آ مودني ا  آن آگه، بهشد. 

  در صورت استفهد، ا  دارونمه  تو يح معنهی آن  اوتاماهل
تخصيص به گرو، دارونمه  و ذكر خطرات و فواید اوتمهلي 
ی  در صورت تخصيص به شهخه یه گرو، دریهفت كاناناد،

 دارونمه
 ههی درمهني جهیگزین كه ممكن است در دستارس  روش

 هه ی آن آ مودني بهشد به همرا، منهفع و خطرات بهلقو،
 ی ماداخاالت  واسطاه عدم تحميل هزینه به آ مودني به

 پژوهشي
  غرامت و درمهن صدمهتي كه در جریهن كهرآ مهیي ممكان

 است برای فرد ایدهد شود. 
 كنندگهن در  كه وجهي در قبهل مشهركت شركت در صورتي

ی پرداخت آن ذكر  شود  ميزان و نحو، مطهلعه پرداخت مي
 شود. 

  به پرداخت مخهرجي كه آ مودني در اثر شركت در مطهلعه
 شود. متحمل مي

  داوطلبهنه بودن مشهركت افراد در كهرآ مهیي و تصریح باه
هه در هر مروله ا  كهرآ مهیي این واق را  كه آ مودني این

كه ال م باهشاد  دارند كه ا  مطهلعه خهرج شوند بدون این
جریمه یه خسهرتي را پرداخت كنند یه درمهن معمول ایشهن 

 تحت تأثير قرار گيرد. 
 هه و تصریح باه  بودن اطالعهت شخصي آ مودني محرمهنه

نحوی كاه اطاالعاهت  صورت آمهری و به انتشهر نتهیج به
 فردی فهش نشود. 

  اشخهصي كه وق دسترسي به اطاالعاهت آ ماودناي را
 ی اخالق در پژوهش خواهند داشت  ا  جمله كميته

 چه اطالعهت جدیادی در ماورد  كه چنهن تصریح به این

هاه در  سالمت افراد یه تأثيرگذار بر تداوم مشاهركات آن
ی قهناوناي او در  دسترس قرار گيرد  آ مودني یه نمهیند،

 اولين فرصت در جریهن قرار خواهند گرفت. 
 ،ی تمهس شخص یه اشخهصي كه آ ماودناي  نهم و شمهر

تواند در  مهن وقوع عوار  نهخواسته یه برای كساب  مي
 هه تمهس بگيرد.  تر به آن اطالعهت بيش

 بيني و توصيف شرایطي كه در آن شرایط  شاركات   پيش
 فرد در مطهلعه ممكن است خهتمه یهبد. 

 مدت  مهن مورد انتظهر مشهركت افراد در كهرآ مهیي 
 هاهی  تعهر  منهفع اوتمهلي پژوهشگران و وابساتاگاي

 ای ایشهن ورفه
چه به هر دليلي كهرآ مهیي قبل ا  موعاد ماقارر  چنهن-١٢ 

ی پژوهشي یه پژوهشگار  خهتمه یهفته یه تعليق شود  مؤسسه

را ا  این مو وع مطلع كند و به او اطماياناهن  بهید آ مودني
هه اندهم  دهد كه درمهن منهسب و پيگيری مورد نيه  برای آن

 خواهد شد.
 فصل سوم: دارونما

فواید  خطرات  عوار  و كهرآیي روش مورد آ مون بهید  -١
گيرانه  تشاخاياصاي یاه  ههی پيش در مقهبل بهترین روش

 درمهني موجود مورد مقهیسه قرار گيرد.
ههی بهليني در صاورتاي  استفهد، ا  دارونمه در كهرآ مهیي-٢ 

كه درمهن یه مداخالت استهندارد وجود داشته بهشد  غيرقهبال 
 قبول است  مگر در موارد ذیل:

 تر درمهن استهندارد نسبت باه  شواهدی ا  اثربخشي بيش
 دارونمه وجود نداشته بهشد

 ههی هزینه یه عدم تأمين  دليل محدویت درمهن استهندارد به
ههی  پهیدار آن در دسترس نبهشد. البته منظور ا  محدودیت

پرداخت هزینه ا  دیدگه، نظهم سالمت است. بنهبراین  این 
مورد شهمل وهلتي كه تأمين درمهن استهندارد اثارباخاش 

درآماد  برای افراد غني یك جهمعه ممكن و برای افراد كم
 شود.  غيرممكن بهشد  نمي

 ی بيمهران مورد مطهلعه نسبت به درماهن  چه جهمعه چنهن
استهندارد مقهوم بهشند و درمهن استهندارد جهیگزین بارای 

 آنهن وجود نداشته بهشد.

 كه هدف كهرآ مهیي بررسي تأثير توأم یك درمهن به  وقتي
ی افاراد  همرا، درمهن استهندارد بهشد و به هر دليلي كليه

 مورد مطهلعه  درمهن استهندارد را دریهفت كرد، بهشند. 
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 های بالینی در جمهوری اسالمی ایران راهنمای اخالقی پژوهش کارآزمایی

 كنند و اگر   وقتي كه بيمهران درمهن استهندارد را تحمل نمي
بيمهران روی درمهن استهندارد نگه داشته شوند  عاوار  

ههی غيرقهبل برگشت به هر شدتي  مرتبط به درمهن و  یهن
هه ایدهد شود و درمهن استهندارد جهیگزیني بارای  برای آن

 هه وجود ندارد. آن

 گيری  تشخيص یه درمهن بارای  كه یك روش پيش  مهني
گيرد و بيمهراناي  یك و عيت خفيف مورد بررسي قرار مي

كنند در معر  خطر ا هفي شدید  كه دارونمه دریهفت مي
 گيرند. یه غيرقهبل برگشتي قرار نمي

عنوان دارونمه پاذیارفاتاه  استفهد، ا  جراوي دروغين به -٣
 ی شروط  یر صهدق بهشد: كه كليه نيست مگر در مواردی

 پيهمد مورد سندش سوبژكتيو )ذهنيد بهشد  ا  قبيل درد و
 كيفيت  ندگي 

 ،جراوي استهندارد قهبل قيهس وجود نداشته بهشد و تنهه را
سندش دقيق اثربخشي مداخله  استفهد، ا  كنترل جراوي 

 دروغين بهشد.

.خطر جراوي دروغين به ود قهبل قبولي پهیين بهشد 

كه ممكان اسات  بيمهر به آ ادی كهمل و به آگههي ا  این
مورد جراوي دروغين قرار بگيرند كه هيچ نفاع درماهناي 

 هه ندارد  ر هیت كتبي داد، بهشد. برای آن

ی اخالق اندهم جراوي دروغين را در مورد مداخلاه  كميته
مورد نظر به رعهیت دستورالعمل ارائه شد، مده  تشخيص 

 بدهد.
 فصل چهارم: پرداخت غرامت

هر گونه خسهرت وارد، به آ مودني كه نهشي ا  مشهركات -١
نحوی كه اگر فرد وارد ماطاهلاعاه  او در كهرآ مهیي بهشد  به

ناحاو  داد  بهیاد باه شد چنين اتفهقي برای وی رخ نمي نمي
 منهسب جبران شود.

در دستورالعمل كهرآ مهیي و فرم ر هیت آگهههناه باهیاد -٢
مشخص شود كه مسؤول پرداخت غرامات چاه فارد یاه 
سه مهني است. در صورت مشخص نشدن این مورد  مدری 
اصلي كهرآ مهیي مسؤول جبران خسهرت وارد، و پارداخات 

 غرامت است.
ههی بهليني  جبران خسهرت وارد، به آ مودني در كهرآ مهیي-٣

در هر صورت بهید جبران شود و مشروط به اورا  تقاصايار 
 پژوهشگر نيست.

 شود: موارد  یر مشمول پرداخت غرامت نمي-٤ 

ههی جزیي مهنند درد یه نهراوتي مختصر یه قاهبال  آسيب
 درمهن

 هنگهمي كه فرآورد، یه داروی مورد مطهلعه نتواند اثر مورد
 انتظهر را داشته بهشد. 

.در وين مصرف دارونمه  بيمهری رو به وخهمت گذارد 

 .آسيبي كه در اثر تقصير خود بيمهر رخ داد، بهشد 

  كهرآ مهیي بهليني ٤فه 
ی جبران خساهرت   در مواردی كه در مورد لزوم یه نحو،-٥ 

ميهن آ مودني و پژوهشگر اختالف نظر وجود داشته باهشاد  
ی مطهلعه  ی اخالق در پژوهش تأیيدكنند، مو وع به كميته

 شود. گيری مي ارجهع شد، و در كميته تصميم
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 HIV/AIDSهای علوم پزشکی مرتبط با  راهنمای اخالقی پژوهش

 مقدمه
ههی علوم پزشكي به هدف وف  و ارتقهی سالمت و  پژوهش

ی دانش بشری به اناداهم  هه و توسعه انسهن كيفيت  ندگي 
رسند. امه هموار، این خطر و نگراني وجود دارد كاه در  مي

هه یه سهیر  ههی اسهسي آ مودني وين پژوهش  وقوق و آ ادی
ههی درگير و كرامت انسهني ایشهن خدشه دار شود و یه  طرف

هه صاورت  هه و بهورههی موجه انسهن عملي بر خالف ار ش
پذیرد. ا  همين رو تدوین  تصویب و اجرای راهاناماههاهی 
اخالق در پژوهش هموار، مد نظر مدیریت پاژوهشاي در 

ای و كشوری بود، است. در كشاور  المللي  منطقه سطوح بين
ایران نيز  مالوظهت فوق  به توجه ویژ، به مبهني فرهنگي و 

ههی دیني و اخالقي اسالمي  تدوین راهاناماههاهی  ار ش
كشوری اخالق در پژوهش را به یك نياه   اروری بادل 

ههی مطلوبي در جهت پاهساخ  سهخته است. خوشبختهنه  گهم
به این نيه  برداشته شد، است. در همين راسته  عاالو، بار 

ی  المللي مرتبط  نظير بيهنياه ههی بين امضهی برخي ا  بيهنيه
هلسينكي  یك راهنمهی عموماي و هافات راهاناماهی 

ی اخالق در پژوهش  ته كنون تدوین و  اختصهصي در  مينه
هاهیاي  اند. راهنمهههی اختصهصي باه پاژوهاش ابالغ شد،

هه  تادویان  ای در آن پردا ند كه مالوظهت اخالقي ویژ، مي
كاناد.  راهنمهیي عالو، بر راهنمهی عمومي را ایداهب ماي

پژوهش در رابطه به عفونت به ویروس نقص ایمني انساهناي 
(HIV)   و بيمهری اید  )كه در این راهنمه به اختاصاهر باه
آمد، استد نياز واجاد بارخاي ا    HIV/AIDSصورت 

 ههی مرتبط به اخالق است  نظير:  مالوظهت و ویژگي
اوتمهل انگ و تبعي   اهميت خهص را داری  الاگاوهاهی 

ههی خاهص  اجتمهعي گسترش و انتقهل بيمهری  وجود گرو،
پذیر  و گستردگي مطهلعهت در مورد واكسن و درماهن  آسيب

این بيمهری. ا  همين رو  تدوین راهنمهی اخالقي خاهصاي 
هه  بهیسته و مطلوب باه ناظار  برای این دسته ا  پژوهش

رسد. بنهبراین   من تهكيد مددد بر لزوم رعهیت كاهمال  مي
قوانين و مقررات مرتبط و پيروی ا  موا ین شرعي و ناياز  

هاهی عالاوم  رعهیت راهنمهی عمومي اخالق در پاژوهاش
پزشكي و سهیر راهنمههاهی اخاتاصاهصاي  در تاماهماي 

ههی علوم پزشكي  این راهنمه  به عنوان راهناماهی  پژوهش
/HIVههی علوم پزشكي مرتاباط باه  اختصهصي پژوهش

AIDS گردد.  ارائه مي 
 مالحظات اخالقی عمومی-۱
ههی  . مفهد این راهنمهی اخالقي بهید در تمهمي پژوهش١-١

در كشور  اعم ا  مطهلاعاهت عالاوم HIV/AIDSمرتبط به 
ههی بهليني  ماطاهلاعاهت  ای  اپيدميولوژیك  كهرآ مهیي پهیه

 جهمعه محور و سهیر اناواع ماطاهلاعاهت  رعاهیات شاود.
. پژوهشگر بهید عالو، بر این راهنمه  مفهد راهاناماهی ١-٢

ههی علاوم پازشاكاي  ساهیار  عمومي اخالق در پژوهش
راهنمهههی اختصهصي مرتبط و قوانين و مقاررات مصاوب 
 كشااااوری را رعااااهیاااات ناااامااااهیااااد.

ای توسط مراجع ذیربط  . این راهنمه بهید به صورت دور،١-٣
مورد مرور  اصالح و به رو  رسهني واقع شود. این كهر بهید به 

ههی ذینفع یه درگيار در  همكهری پژوهشگران و سهیر طرف
 هااه اناادااهم گااياارد. ایاان گااونااه ا  پااژوهااش

ههی ذینفع یه درگيار باهیاد  . پژوهشگران و سهیر طرف١-٤
عالو، بر رعهیت این راهنمه  نسبت به رعهیت آن توسط سهیر 
اشخهص وقيقي و وقوقي وسهس بهشاناد و در صاورت 

ی نق  مفهد این راهنمه  بر اسهس قاوانايان و  مشههد،
مقررات  واكنش منهسب را اندهم دهند. ایان واكاناش 

تواند شهمل تذكر به شخص نق  كاناناد،  قاطاع  مي
 همكهری به او یه گزارش به ماراجاع ذیارباط باهشاد.

ای باهشاد كاه  . انتشهر نتهیج پژوهش نبهید به گونه١-٥
موجب ایدهد یه تقویت انگ یه تبعي  نسبت باه یاك 
  یااارگااارو، جاااماااعاااياااتاااي خاااهص گاااردد. 

ای تفسير شود كه انتاشاهر  تبصر،: این مهد، نبهید به گونه
ی معمول و متعهرف در جهاهن   هه به شيو، نتهیج پژوهش

 رو گاااااردد. باااااه ماااااهناااااع روباااااه
. در تمهمي مراول پژوهش  پژوهشگران بهید نسبت باه ١-٦

هه و جهماعاه و  ی صحيح و دقيق اطالعهت به آ مودني ارائه
 مقهبله به انگ اجتمهعي مرتبط به بيمهری اید   تالش كناناد.

. هر آ مودني  در هر  مهن كه مهیل بهشد  بهید به تمهمي ١-٧
آوری شد، در مورد خودش دسترسي كهمل و  اطالعهت جمع

بي قيد و شرط داشته بهشد. در موارد كهرآ مهیي دوساوكاور  
تواند بعد ا  اجهبت  مندار باه كاناهر  چنين درخواستي مي

گذاشته شدن آ مودني ا  پژوهش شود. همینين آ مودني در 
هر مروله ا  پژوهش وق درخواست وذف اطالعهت مربوط 
به خودش ا  پژوهش را دارد. مواردی ا  ایان دسات  در 
صورت وقوع  بهید به وف  را داری و عدم افشاهی هاویات 
 شخصي  در گزارش نههیي پژوهش ماناعاكاس شاوناد.

. در صورت وقوع هرگونه تمهس آلود، یه مشكوک برای ١-٨
هاه   هركدام ا  شركت كنندگهن در پژوهش )اعم ا  آ مودني

پژوهشگران و ارائه دهندگهن خدمهتد  در وين یاه در اثار 
د بار PEPپژوهش  بهید خدمهت پيشگيری پس ا  مواجهه )

اسهس آخرین پروتكل مصوب و ارت بهداشات  درماهن و 
آمو ش پزشكي  در اختيهر او قرار گيرد. تهمين این امار بار 

 ی پاااژوهشاااگااار ارشاااد اسااات.  عاااهاااد،
. پژوهشگر اصلي طرح موظف است كه نكهت اخالقاي ١-٩

 ١-٢ی  مندرج در این راهنمه و سهیر موارد مندرج در ماهد،
این راهنمه را به همكهران پژوهشي خود آمو ش داد،  بار 
 رعهیت این ناكاهت تاوساط ایشاهن ناظاهرت ناماهیاد.

. آ مودني)ههد را در وين اندهم پژوهش نبهید صرفهً به ١-١١

یه اید  ایزوله كرد. ایزوالساياون  HIVدليل ابتال به عفونت 
تنهه در صورتي قهبل اندهم است كه دليل علمي ماوجاهاي 
 باااارای آن وجااااود داشااااتااااه بااااهشااااد.

 . مالحظات اخالقی در طـراحـی پـژوهـش۲
. در طراوي مطهلعه بهید به عدم تنهق  آن به موا ین و ٢-١

هندهرههی اخالقي و دیني جهمعه توجه شاود و ا  باه 
ههیي كه به موا ین و هنداهرهاهی فاوق  كهرگيری روش

 نااهسااه گااهری جاادی دارنااد  خااودداری شااود.
ههی تضمايان را داری در  . در طرونهمه بهید روش٢-٢

مطهلعه و جلوگيری ا  افشهی هویت و اطالعهت شخصاي 
 هه به نحو روشن و تفصيلي شارح داد، شاود. آ مودني

ای بهشد كاه تاو یاع  . طراوي مطهلعه بهید به گونه٢-٣
ههی مختلاف  خطرات و فواید اوتمهلي مطهلعه در  یرگرو،

گيری بهید  جمعيتي منصفهنه بهشد. برای این مقصود  نمونه

ی  ا  تمهمي  یرگرو،)ههدی جمعيتي كه اوتمهالً ا  ناتاياداه
 مطهلعه فهید، خواهند برد  به نحو منصفهنه اناداهم گايارد.

المللي دارای آ مودني انسهناي باهیاد  . در مطهلعهت بين٢-٤
دقت شود كه در صورتي ا  بخشي ا  مطهلعه در ایران شاود 

پذیری دسترسي به فواید اوتمهلي آتي مطهلعه در  كه امكهن
 كشااااورتااااهمااااياااان شااااد، بااااهشااااد. 

هه آ مون تشخيصي  ههیي كه در آن . در تمهمي پژوهش٢-٥
شود و ممكن است كه ابتالی آ مودني مشاخاص  اندهم مي

گردد  بهید امكهنهت كهمل مشهور، قبل و باعاد ا  آ ماون 
 تشااااخاااايااااصااااي فااااراهاااام بااااهشااااد.

شنهختاي اماكاهن  چه بنه به دالئل موجه روش تبصر،: چنهن
ی مشهور، پيش ا  تشخيص وجود نداشته بهشد  باهیاد  ارائه

ی  تمهيدات ال م برای اتصهل فرد به سيستم ارائاه دهاناد،
خدمهت مرتبط  شهمل مشهور، و درمهن بعد ا  تشاخاياص 
 تاااااهمااااايااااان شاااااد، باااااهشاااااد.

. بهید تمهيدات ال م در مورد سترون سه ی و ماعادوم ٢-٦
  بر اسهس راهنمهههی كشوری  HIVكردن وسهیل آلود، به 

و رعهیت تمهمي اوتيهطهت استهندارد جلوگيری ا  اناتاقاهل 
بيني شد، بهشد. مدری ماوظاف  نهمه پيش عفونت  در طرح

نهمه شاخاصاهً  است كه به اجرای دقيق این بخش ا  طرح
 ناااااااااظاااااااااهرت كاااااااااناااااااااد
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راهنمای 
 46 عمومی اخالق 

 HIV/AIDSهای علوم پزشکی مرتبط با  راهنمای اخالقی پژوهش

 . مالحظات اخالقی مرتبط با رضایت آااهانه۳
 
  فارم ر اهیات  . در مطهلعهت دارای آ مودني انسهناي٣-١

ای كه در طرح مورد استفهد، قارار خاواهاد  ی آگهههنه نهمه
ناهماه  گرفت  بهید جهت بررسي و تهیيد اخالقي باه طارح

پيوست شد، بهشد. تنهه اعالم این كه فرم تهيه و ر اهیات 
 آگااههااهنااه اخااذ خااواهااد شااد كااهفااي ناايااساات.

  ر هیت آگهههنه بهید هم ا  قيم و  . در افراد دارای قيم٣-٢
ا  خود فرد گرفته شود. در ماواردی   –در ود امكهن   –هم 

كه امكهن اخذ ر هیت ا  خود فرد وجود ندارد  در صاورت 
 ابرا  مخهلفت جدی  نبهید در پژوهش شركات داد، شاود.

ی آگهههنه بهید عالو، بر تضمين وافا   . در هیت نهمه٣-٣
را داری و عدم افشهی هویت فردی  تمهيدات اجارایاي در 
نظر گرفته شد، برای وف  كهمل را داری  به نحاو روشان 
 شااااااااااارح داد، شاااااااااااود.

ی كتاباي  ر اهیات  . در موارد لزوم اخذ ر هیت نهمه٣-٤
ی آگهههنه بهید وداقل در دو نسخه تهياه شاود. یاك  نهمه
تحویال   –ی قهنوني او  یه نمهیند،  –ی آن به آ مودني  نسخه

ی دیگر نزد پژوهشگروف  شاود. پاژوهشاگار  شد،  نسخه
همهنند دیگر اسنهد پژوهش  –هه را  مسوول است كه این فرم

دارد كه فقط افرادی كه به موجب قوانين و  در محلي نگه،  –
 هه دسترساي داشاتاه باهشاناد. مقررات اجه ، دارند  به آن

ههیي كه اوتمهل انتقهل بيمهری ا  آ مودني  . در پژوهش٣-٥
مشكوک )نظير فرو رفتن اتفهقي سو ن یه تيغ جراوي آلاود، 

توان در ر هیت نهمه آورد كاه در  به خوند وجود دارد  مي
آمدی  نيه ی به اخذ ر هیت مددد  صورت وقوع چنين پيش

باه   –ی آ مودني  برای اندهم آ مون تشخيصي بر روی نمونه
 نخواهد بود. -رعهیت كهمل را داری و عدم افشهی نهم بيمهر 

هاه یاه  ی پژوهشي مكرر ا  بهناك داد،  . برای استفهد،٣-٦
نهم بودن  ههی مولكولي  سلولي یه بهفتي  در صورت بي نمونه
ههی مورد استفهد، و وذف غيرقهبل به گشات  هه یه نمونه داد،

آنهه  بهید ر هیت عهم در ابتادا ا   اطالعهت هویتي صهوبهن 
هه اخذ شد، بهشد. امه در صورت امكهن دستيهبي باه  آ مودني

هه  برای هر مورد پاژوهاش  هه یه نمونه هویت صهوبهن داد،
بهید ر هیت آگهههنه اخذ گاردد. در هار واهل  در ایان 

تصاویاب در   –همهنند دیگر انواع پژوهاش   –هه  پژوهش
 ی اخاالق قابال ا  شاروع اجارا ال م اسات. كميته

 
هـای  . مالحظات اخالقی مرتبـط بـا اـروه۴ 

 پذیر آسیب
 
/HIVههی مارتاباط باه  . گرو، ههی  یر در پژوهش٤-١

AIDS آیند و بر این اسهس باهیاد  پذیر به وسهب مي آسيب
 تااوجااه ویااژ، ای بااه ایاان گاارو، هااه شااود:

 هاااه   ناااداناااياااهن و ساااهكاااناااهن اردوگاااه، •
ههی مواجه به انازواو  معتهدان  تن فروشهن و سهیر  یركرو، •

 طااااااارد اجاااااااتاااااااماااااااهعاااااااي 
 كااودكااهن و نااوجااوانااهن؛ و سااهلاامااناادان  •
 بااااااااياااااااامااااااااهران روانااااااااي  •

  نااااااهن بااااااهردار و نااااااو ادان  •
 مااهااهجااران و اتاابااهع سااهیاار كشااورهااه. •
. نبهید در وين مطهلعه و بعد ا  آن  هرگونه عمالاكارد  ٤-٢

هاهی  گفتهر یه ثبت وهكي ا  تبعي  و انگ در ارتبهط به گرو،
نهماه  آسيب پذیر وجود داشته بهشد. این مو وع بهید در طرح

 ناااياااز ماااد ناااظااار قااارار گااايااارد.
ای به وصول اطماياناهن ا   . پژوهشگر بهید توجه ویژ،٤-٣

آگهههنه و آ ادانه بودن ر هیت اخذ شد، ا  ایان گارو، ا  
 هااااه داشااااتااااه بااااهشااااد. آ مااااودنااااي

پذیر بهیاد باه هادف  ههی آسيب . مطهلعه بر روی گرو،٤-٤
سودرسهني به ایشهن اندهم شود و در مطهلعهت غيردرماهناي  

گونه خطر یه  یهني )اعم ا  جسمهني  رواني یه اجتمهعيد   هيچ
 را ماااااتاااااوجاااااه ایشاااااهن نساااااه د. 

ههیي ماداه   . مشهركت  ندانيهن تنهه در مورد پژوهش٤-٥
ای را  است كه اختصهص به  ندانيهن داشته  خطار افازود،

متوجه ایشهن نسه د و بر روی افراد غير نداني قهبل اناداهم 
 دادن ناااااااااااابااااااااااااهشااااااااااااد.

ههی  هه ا  گرو، ههیي كه گروهي ا  آ مودني . در پژوهش٤-٦
پذیر هستند  بهید عدالت و انصاهف بايان شاركات  آسيب

ی ایشاهن باه  كنندگهن رعهیت شود و دسترسي و ماواجاه
 خدمهت و خاطارات در ماطاهلاعاه یاكاساهن باهشاد.

 
هـای  . مالحظات اخالقی مرتبط با پـژوهـش۵ 

 واکسن
 

. بهتر است مراول اوليه)فه ههی صافار  یاك و دود٥-١
ههیي انداهم  در  یرگرو، HIV/AIDSپژوهش ههی واكسن 

 شود كه صادماهت كاماتاری ماتاوجاه آناهاهسات .
ی موثر و تهیيد شد، ای  گيرانه . مهدامي كه واكسن پيش٥-٢

/HIVمنهسب به گرو، و جمعيت مورد پژوهش ههی واكسن 

AIDS  .وجود ندارد  استفهد، ا  دارو نمه باال ماهناع اسات 
/HIV. بهیدشركت افراد در پژوهش هاهی واكسان ٥-٣

AIDS ی كاتاباي باهشاد.  به اخذ ر اهیات آگاههاهناه 
و قبل ا   HIV/AIDS. در طي پژوهش ههی واكسن ٥-٤

شروع آن بهید برای تمهمي شركت كنندگهن امكهنهت ال م و 
كهفي مهنند مشهور، كهمل و وسهیل پيشگيری  در ودی كاه 

در جهمعه فراهم است  در نظر گرفتاه شاود و در طاول 
پژوهش در صورت ایدهد و تهیيد را، هاهی پاياشاگاياری 
جدید آنهه نيز بهید در اختيهر شركت كنندگهن در پژوهش قرار 
 گااااااااااااااااايااااااااااااااااارناااااااااااااااااد.

ای به دنبهل شركت در پژوهش ههی  . اگر شركت كنند،٥-٥
مبتال شود بهید عالو، بر جاباران  HIV/AIDSواكسن  به 

خسهرت  ا  منهسب ترین درمهن برخوردار گردد و چگوناگاي 
تهمين مستمر این درمهن بهید در شروع ماطاهلاعاه تاوساط 
 پاااژوهشاااگاااران مسااائاااول مشاااخاااص شاااود.

هاه در  مثبت شدن آ ماودناي-. به توجه به امكهن سرم٥-٦
/HIVآ مون ههی تشخيصي رایج  بدون آنكه فرد واقعه به 

AIDS  مبتال شد، بهشد ال م است گواهي منهسبي  جاهات
اثبهت شركت فرد در پژوهش در مورد واكسن  در اختيهر وی 
 قاااااااااااارار گااااااااااااياااااااااااارد.

/HIV. كودكهن وق شركت در پژوهش ههی واكسن ٥-٧

AIDS  به توجه به نيه  به پژوهش در مورد امنيت و كهرایي 
واكسن در این گرو،   را دارند. به درنظر گرفاتان مساهئال 
اخالقي  قهنوني و ایمني ال م در كودكهن و اوترام به وقوق 
آنههو به ر هیت آگهههنه خود كودک یه نوجوان و قيم قهنوناي 
 وی  این گرو، مي توانند در پاژوهاش شاركات كاناناد.

 HIV/AIDS. بهید نتهیج نههیي پژوهش ههی واكسن ٥-٨

در اولين فرصت ممكن به رعهیت اصول را داری  در اختاياهر 
 جهمعه و بخصوص شركت كنندگهن و ذینفعهن قرار گايارد.

 
هـای  . مالحظات اخالقی مرتبط با پـژوهـش۶ 

 مبتنی بر جامعه
 
ههی مبتني بر جهمعه بهید ا  ایدهد هرگوناه  . در پژوهش٦-١

 انااگ و تاابااعااياا  جاالااوگاايااری شااود.
ههی درا مدت در یك جهمعه بهید توام به  . اندهم پژوهش٦-٢

گيری و درمهن بيماهران  ارتقهی خدمهت رسهني در مورد پيش
 در آن جاااااهماااااعاااااه باااااهشاااااد.

. آگههي رسهني به جهمعه در مورد پيشگيری  درماهن و ٦-٣
 انگ  دایي بهید توام به اجرای پژوهش به اناداهم بارساد.

ههی فرهنگي و اعتقاهدی  هه و وسهسيت . بهید به ار ش٦-٤
ی مورد نظر اوترام گذاشته شود. برای این ماناظاور   جهمعه

 بااهیااد ا  مشااهوران مااحاالااي اسااتاافااهد، گااردد.
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedlineplus.gov%2Fimages%2FHIVAIDSandInfections.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmedlineplus.gov%2Fhivaidsandinfections.html&docid=SQw7JGFrwhbQVM&tbnid=z_vxwgsUnNao-M%3A&vet=12ahUKEwj6g-rg7afmAhWLZVAKHXnHBY84
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 رتبه علمی:دانشیار
 دکترای تخصصی:  کلیه و مجاری ادراری کودکان/فوق تخصص

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدانمرکز س المت کودکان و نوجوانان ، گروه کودکانعضو هیات علمی: 
  sisadegh@yahoo.comپست الکترونیکی : 

  35731733313شماره تماس : ،
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اعضای کمیته 
 41 اخالق دانشگاهی

 پژوهشگر
 دکتر مهوش رقیبی 

 سمت اجرایی: رئیس دانشگاه
 رتبه علمی:دانشیار

 دکترای تخصصی: روانشناسی
 عضو هیات علمی: گروه روانشناسی/ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 https://astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=915&Culture=fa-irرزومه :

 Ma_raghibi@hamoon.usb.ac.irپست الکترونیکی : 

 35733733434شماره تماس : 

 نماینده جامعه                                                                                         
 

 دکتر محمد عثمان حسین بر 
 رتبه علمی:دانشیار

 دکترای تخصصی:  جامعه شناسی
 عضو هیات علمی: عضو هیات علمی: گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 https://www.usb.ac.ir/astaff/hosseinbor/faرزومه :

 mohbusb@gmail.comپست الکترونیکی : 

 357 - 13311454شماره تماس : 

 متخصص آمار/اپیدمیولوژی
 دکتر محمدحسین دهقان 

 سمت اجرایی: معاون پژوهشی/   دانشکده ریاضی،آماروعلوم / دانشگاه سیستان و بلوچستان 
 رتبه علمی:استادیار

 دکترای تخصصی: آمار 
 عضو هیات علمی: گروه آمار/دانشکده ریاضی،آماروعلوم کامپیوتر/دانشگاه سیستان و بلوچستان

 https://www.usb.ac.ir/astaff/statmhd/faرزومه :

 mhdehghan@math.usb.ac.irپست الکترونیکی : 

 357 - 13311143شماره تماس : 

 روحانی                                                                                               
 دکتر محمدرضا کیخا 

 رتبه علمی:دانشیار
 دکترای تخصصی: الهیات و معارف اسالمی_ فقه و مبانی حقوق اسالمی

 عضو هیات علمی: گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی/دانشکده الهیات و معارف اسالمی/دانشگاه سیستان و بلوچستان
 https://www.usb.ac.ir/astaff/mrkaykha/faرزومه :

  kaykha@hamoon.usb.ac.irپست الکترونیکی : 

 357 - 13311433شماره تماس : 
 

 حقوقدان
 دکتر امیرحمزه ساالرزائی 

 رتبه علمی:استاد
 دکترای تخصصی: الهیات و معارف اسالمی/ فقه و مبانی حقوق اسالمی

 عضو هیات علمی: گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی/دانشکده الهیات و معارف اسالمی/دانشگاه سیستان و بلوچستان
 https://www.usb.ac.ir/astaff/salarzaee/faرزومه :

  amir_hsalar@theo.usb.ac.irپست الکترونیکی : 

 3573 - 13311433شماره تماس : 
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 مصوبات 
43 

تاریخ مصوبه /  جزئیات اواهی

 نوع

 کد مصوبه اخالق /  عنوان

 IRCTکد 

 ردیف

 فارسی 

  ١٣٩٨/٩/٣  انگلیسی

 نهمه پهیهن

در بهلغين مبتال به  (ICA) تعيين ویژگيههی بهليني و ميزان شيوع اتوآنتي بهدی عليه سلول ههی جزیر،

 ٢دیهبت نوع 

IR.USB.REC.1398.016 ١ 

 فارسی 

  ١٣٩٨/٩/٣  انگلیسی

 نهمه پهیهن

و  (GAD) تعيين ویژگيههی بهليني و ميزان شيوع اتوآنتي بهدی عليه گلوتهميك اسيد دكربوكسيال 

 ٢در بهلغين مبتال به دیهبت نوع  (IA-2) انسولين

IR.USB.REC.1398.015 ٢ 

 فارسی 

  ١٣٩٨/٩/٣  انگلیسی

 نهمه پهیهن

 ٣ IR.USB.REC.1398.014 جلسه تمرین تنهوبي شدید به همرا، مصرف مكمل بته آالنين بر توان هوا ی سربه ان وظيفه ١٢تهثير 

 فارسی 

  ١٣٩٨/٨/١٤  انگلیسی

 نهمه پهیهن

 ٤ IR.USB.REC.1398.013 ٢-ویژگي ههی روانسندي نسخه فهرسي مقيهس اعتيهد به مواد غذایي یيل

 فارسی 

  ١٣٩٨/٨/١٤  انگلیسی

 نهمه پهیهن

 ٥ IR.USB.REC.1398.012 مطهلعه تمرین هيبرید روی پروفهبل ليپيدی و بيمهری كبد چرب غير الكلي  نهن چهق ميهنسهل

 فارسی 

  ١٣٩٨/٨/١  انگلیسی

 نهمه پهیهن

تهثير هشت هفته تمرینهت تركيبي و مصرف كوركومين بر شهخص ههی پيش التههبي و  د التههبي در 

  نهن چهق غيرفعهل

IR.USB.REC.1398.011 ٦ 

 فارسی 

  ١٣٩٨/٧/٣١  انگلیسی

 نهمه پهیهن

 ٧ IR.USB.REC.1398.010 تهثير تمرینهت ثبهت مركزی برتعهدل و عملكرد دانش آمو ان پسر نهبينهی گلبهليست

 فارسی 

  ١٣٩٨/٧/٣١  انگلیسی

 نهمه پهیهن

مقهیسه اثر تمرینهت نهويه مركز به همرا، تمرینهت تنفسي به تمرینهت اصالوي مرسوم بر توان هوا ی 

 و قدرت عضالني تنه  نهن قهليبهف كيفوتيك

IR.USB.REC.1398.009 ٨ 

 فارسی 

  انگلیسی
١٣٩٨/٧/٣١  

 نهمه پهیهن

مقهیسه اثر دو نوع تمرین ثبهت مركز بر تعهدل داینهميك اندام تحتهني به استفهد، ا  آ مون عملكردی 
 دانش آمو ان نهشنوا

IR.USB.REC.1398.008 ٩ 

 فارسی 

  انگلیسی
١٣٩٨/٧/٣١  

 نهمه پهیهن

 ١١ IR.USB.REC.1398.007 سهل ١٨ته  ١٥دختران  NMDA و BDNF هفته تمرین هوا ی و مصرف مكمل جنسينگ بر ٦تأثير 

 فارسی 

  انگلیسی
١٣٩٨/٧/٣١  

 نهمه پهیهن

ههی كبدی  ههی آسيب عضالني و آنزیم و مصرف كوركومين بر شهخص TRX هفته تمرین ٦تأثير
 دختران ور شكهر

IR.USB.REC.1398.006 ١١ 

 فارسی 

  انگلیسی
١٣٩٨/٧/٣١  

 نهمه پهیهن

تهثيرهشت هفته تمرینهت یوگه و ریبهندینگ بر شهخص ههی عملكردی قلبي و تركيب بدني دختران 
 سهل١٣ته  ٧كم توان ذهني آمو ش پذیر

IR.USB.REC.1398.005 ١٢ 

 فارسی 

  انگلیسی
١٣٩٨/٧/٣١  

 نهمه پهیهن

در  نهن  TGF-β و TNF-α هفته تمرین تركيبي و مصرف كنسهنتر، انهر بر سطوح سرمي ٦تهثير
 دارای ا هفه و ن و چهق

IR.USB.REC.1398.004 ١٣ 

 فارسی 

  انگلیسی
١٣٩٨/٧/٣١  

 نهمه پهیهن

هفته تمرین هوا ی و مصرف كنسهنتر، انهر بر سطوح سرمي كراتين كينه  و الكتهت دهيدروژنه   ٦تهثير 
 در پهسخ به یك جلسه فعهليت وامهند، سه   نهن سهلم غيرور شكهر

IR.USB.REC.1398.003 ١٤ 

 فارسی 

  انگلیسی
١٣٩٨/٧/٣١  

 نهمه پهیهن

در  نهن پس ا   CTX و b-ALP هفته تمرینهت تواني به بهر سبك و تكرار كم بر سطوح سرمي ٦اثر 
 یهئسگي

IR.USB.REC.1398.002 ١٥ 

 فارسی 

  انگلیسی
١٣٩٨/٤/٥  

 نهمه پهیهن

ههی بلوغ مدیریت دانش در مراكز آمو ش عهلي)مورد مطهلعه:  یهفته سندش مولفه ارائه الگوی توسعه
 ههی بيرجند و دانشگه، علوم پزشكي بيرجندد كهركنهن دانشگه،

IR.USB.REC.1398.001 ١٦ 

 مصوبات کمیته اخالق دانشگاه سیستان و بلوچستان از زمان تاسیس تاکنون
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معرفی کمیته 
اخالق 

 51 دانشگاهی

 معرفی کمیته اخالق دانشگاه 
به منظور دستيهبي به اهداف و ار شههی واالی اخاالقاي و 
وف  شهن و كرامت انسهني در اندهم پژوهش ههی علمي و 
تهكيد بر رعهیت جنبه ههی شرعي  وقوقي و اخاالقاي در 
پژوهش ههی علمي  كميته دانشگههي اخالق در پاژوهاش 
ههی علمي در دانشگه، سيستهن و بلوچستهن تشكيال ماي 

 گردد.
 اهداف

رعهیت موا ین شرعي  وقوقي و اخالقي در تاماهماي  -١
پژوهش ههی اپيدميولوژیك   بهليني و علوم پهیه و تحقيقهت 

 علوم  یستي
مراقبت ا  انسهنهه در برابر خطرات اوتمهلاي ناهشاي ا   -٢

 تحقيق
وف  وقوق آ مودني  پژوهشگر و ساه ماهن ماداری  -٣

پژوهش و وف  ار شههی اسالمي در انتخهب مو وع و روند 
 اندهم تحقيق

پيشگيری ا  اجرای طروههی تحقيقهتي مغهیر به موا یان  -٤
اخالق اسالمي و اخالق ملي كه مماكان اسات تاوساط 

 محققين در داخل كشور به اجرا درآید.
ترویج فرهنگ استفهد، ا  مشهورین اخالقي و خصوصاي  -٥

 در برنهمه ای تحقيقهتي
 اعتبارنامه

 
IR.USB.REC :شنهسه كميته 
 تهریخ تصویب: ١٣٩٨/٣/١٢

 نوع كميته: دانشگههي/منطقه ای
سهل ٣  مدت اعتبهرنهمه: 

 
 تشکیل جلسات کمیته دانشگاهی

اعضهی كميته بهید پيش ا  جلسه  مهن كاهفاي بارای  -١
 بررسي اسنهد مربوطه داشته بهشند.

تمهم اعضهی كميتة دانشگههي بهید شخصهً در جلاساهت  -٢
 وضور یهبند.

وضور رئيس یه دبير كميتة دانشگههي برای رسامايات  -٣
 یهفتن جلسه  روری است.

جلسهت بهید به رعهیت ود اعالی محرمهنگي و وسان  -٤
 نيت و بدون هرگونه تعهر  یه اشتراک منهفع تشكيل شود.

چنهنیه هر یك ا  اعضهی كميته به مداری مسائاول   -٥
وهمي مهلي یه سهیر مدریهن طرح  تعهر  یه اشتراک منهفاع 
داشته بهشد  بهید مراتب را اعالم كند؛ در ایان صاورت ان 

نهمه خاواهاد  عضو فهقد وق رأی در تصویب یه رد ان طرح
نهمه وی  جلسه كميته را تارک  داشت و هنگهم بررسي طرح

 كرد، و در جلسه وضور نداشته بهشد.
تبصر،: اعضهی كميته در هر جلسه ال م است فرم  مياماة 

 مربوط به بيهن تعهر  یه اشتراک منهفع را امضه نمهیند.
ود نصهب ال م برای تشكيل و رسميت یهفتن جلاساهت  -٦

كميته  وضور نصف بعالو، یك كل اعضهی كميته است. ود 
 نصهب رای گيری دوسوم اعضهی وه ر مي بهشد.

تبصر،: هرگه، جلسه ا  ود نصهب مقرر برای رأی گاياری 
نهمة مربوطه بهید در جلسة بعد مدادداً باه  خهرج شود  طرح
 رأی گذاشته شود.

دانشگههي  بهید صورتدلسه تاوساط  در هر جلسة كميتة -٧
رئيس یه دبير كميته تنظيم و به امضهی واه اران در ان 

 جلسه رسهند، شود.
درج موارد  یر در صورتدلسهت كميته ههی دانشگاههاي  -٨

  روری است:
تهریخ تشكيل جلسه به رو   مه، و سهل  ساهعات و مادت 
برگزاری جلسه  محل تشكيل جلسه  نهم و نهم خاهناوادگاي 
تدوین كنندۀ گزارش  نهم و نهم خهنوادگي و عنوان وه ران و 

 غهیبهن جلسه.
هاهی  اطالعهت مهم شنهسهیي راجع به تصميمهت كاماياتاه

سه مهني كه مورد اعترا  قرار گرفتههند  شهمل شمهرۀ طرح  
عنوان كهمل طرح  نوع پژوهش و نهم و نهم خهنوادگي مدری 
پژوهش و وابستگي سه مهني او و شماهر، و ناهم مارجاع 

نهمه )ناظاریاة  نهمه یه تغييرات در طرح كنندۀ علمي طرح تأیيد
 كميتة سه مهني به طور كهمل ذكر گرددد

سهیر بحث ههی جلسهت كميتة اخالق  مو وع و جزئاياهت 
 بحث و تصميم ههی اتخهذ شد،.

خهنوادگي اعضهی كميته به ذكر رتبة علمي و سمات  نهم و نهم
 آنههدر كميته جهت امضهی اعضه

نظر موافقهن و مخهلفهن بهید در صورتدلسه درج و باه   -٩
 وف  محرمهنگي نگهداری شود.

ارائة نظرات كتبي اعضهی غهیب نيز برای روشن سه ی  -١١
بحث و گفتگو مده  است  امّه فقط ان اعضهیي كه در جلسة 

اند  وق رأی دارند. نظارات  كميتة  دانشگههي شركت نمود،
كتبي اعضهی غهیب در جلسه  قرائت و به صاورتادالاساه 

 شود.  ميمه مي
 

 رسیدای به اعتراضات
نهمه  ادعه یه گزارش و همینين اعاتارا  باه  هر طرح-١

ههی دانشگههي  ههی سه مهني بهید در كميته تصميمهت كميته
وداكثر ظرف شصت رو  كهری ا  تهریخ تسليم  مورد بررسي 

 قرار گرفته و پهسخ ان ابالغ شود.
درخواست هه و مكهتبهت به كميتة دانشگههي اخالق  بهیاد -٢

طرف “  رئيس یه دبير كميتة سه مهني“  توسط مدری مسئول
تواند ا  ماداری  اعترا  ارائه شود. كميتة دانشگههي مي

 مسئول بخواهد به سؤاالت مورد نظر كميته پهسخ دهد.
برای هر اعترا ي كه توسط كميتة دانشگههي بررسي و  -٣

شود  سندی متضمّن مندرجهت ذیل صهدر خواهد  تصویب مي
 شد:

  نهم و نهم خهنوادگي مدری مسئول یه شخص معتر 

 نهمه عنوان طرح و مشخصهت طرح 

  تهریخ دریهفت اعترا 

  خالصة اعترا 

 نهماه یاه  نتيدة بررسي كميته به صورت قبول یه رد طرح
 پهسخ به اعترا 

 امضهی دبير 

  فهرست اعضهی كميتة دانشگههي كه در ان جالاساه در
 تصميم گيری مشهركت داشته اند.

تصميم كميتة دانشگههي اخالق درخصوص اعترا  باه -٤
 تصميم كميتة سه مهني  قطعي و غيرقهبل اعترا  است.

تصميمهت كميته دانشگههي قهبل اعترا  در كميته ملي -٥
تواند به تصميم  است. مدری مسئول یه هر فرد ذی نفعي مي

ههی فوق اعاتارا   نهمه كميتة دانشگههي درخصوص طرح
نمهید. اعترا  كنند، بهید اعترا  خود را ظرف مدت ساي 
رو  كهری ا  تهریخ دریهفت تصميم كميتة دانشگاههاي  باه 
همرا، مدارک ال م و تو يحهت كميته درخصوص علال رد 

نهمه و پهسخ متقه ي بررسي مددد به آنهه  به صاورت  طرح
مكتوب به دبيرخهنة كميتة ملّي اخالق در پژوهش تسالايام 

 كند.
 بودجه کمیته دانشگاهی

هزینة بررسي  كهرشنهسي  تشكيل جلسهت  وق جلسة اعضه 
ههی سه مهني ا  محل تعارفاه  و هزینه ههی دبيرخهنة كميته

كهرشنهسي  اخالقي طرح هه  اعتبهر طرح ههی پژوهشاي و 
 شود. سهیر اعتبهرات دانشگه، تأمين مي

 ازارشهای کمیته دانشگاهی 
وداكثر ظرف شش مه، پس ا  پهیهن ساهل  كاماياتاة  -١

دانشگههي بهید گزارش سهالنه خود را به كميته ملّاي ارائاه 
 كند.
ههی دانشگههي بهید شهمل اطالعهت  یار  گزارش  كميته-٢

 بهشد:

 نهم  وابستگي و مشهغل اعضهی كميته 

 ،تعداد و تهریخ جلسهت برگزار شد 

  فهرستي ا  طرح ههی بررسي شد، و ذكر ناوع طارح و
تصميم ههی اتخهذ شد، )تعداد طرح دریهفتي  انواع طارح  

 تعداد طرح مصوب و رد شد،د

  تهریخ پذیرش تقه ه ته تصميم ناهاهیاي در ماورد هار
 درخواست یه اعترا 

 آمو ش ههی اندهم شد، توسط كميته و اعضهی آن 

 ،سهیر مبهوث و تصميمهت اتخهذ شد 

  گزارش پيشرفت برنهمه ههی راهبردی و عمليهتي اخاالق
 در پژوهش

 ههی سه مهني تحت پوشش خالصه گزارش فعهليت كميته 
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 فرم
نامه  رضایت

 کتبی  
58 

 نامه کتبی شرکت در پژوهش فرم رضایت

 نامه کتبی شرکت در پژوهش رضایت

در حال انجام ان اینجانب ................... دانشجوی مقطع .................. رشته ................ گروه .............. دانشگاه سیستان و بلوچست

پژوهشی تحت عنوان ........................ با راهنمایی .............. هستم که اقدامات حاضر بخشی از گردآوری اطالعات برای آن 

 است. الزم به ذکر است که 

 ........................... :هدف پژوهش 

 ........................... :نحوه مشارکت در پژوهش 

 .حامی)ان( مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان و ........................... است 

 مزایا و معایب شرکت در این پژوهش:

 1مورد  -1

 2مورد  -2

 3مورد  -3

... 

 شرکت و ادامه همکاری در این پژوهش اختیاری است.

اطالعات حاصل از این پژوهش محرمانه بوده و مشارکت کننده می تواند به صورت کد قراردادی، هویت خود را اعالم 

 نماید. 

 روش ارتباط با پژوهشگر: ............

با اطالع از تمامی موارد فوق و با علم و آگاهی و رضایت،  .................................................................اینجانب  

  در این پژوهش مشارکت می نمایم.

 امضا:

 :تاریخ
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تعهدنامه 
 59 ق خالا

  

      

دانشگاه سیستان و بلوچستان                                                                                                                            

 

 زال: پووپران عنو

TITLE: 
اق مصد مميپذیر اتتعهد یفرد

 اردند

   سد.رميم ندهابه  ) الپووپر(نهمه حطرس سهاهش بر وپژ ١

    د.نميشووع هش شروپژای جر  اهشوپژق در خالی اكميتهی سوا  نهمه حتصویب یه تأیيد طرا  پيش  ٢

    د.شته مي شواین كميته گذر اختيهدر ا )ان(هشگروپژی سود  ا  ست ميشواخوق درخالی اكميتهی سوا  پهیش ای كي كه برارمدت و طالعها ٣

    د.مي شوم ندهامتخصص رت تحت نظهد، و مورآ كهد هش توسط فروپژای جرو اوي اطر ٤

    ست)هستنددر آن انتشهی ا  اجلوگيرای بير منهسب براتدذ تخهو اهه ،كتكنندرمشهار سراوف  را داری و صل اعهیت ل رمسئواند هشگر)وپژ ٥

، مدآست دبهت طالعهاهه یه ر داد،نتشهاوهصل كند. هرگونه ن طمينهاهش وپژل طودر هه ،كتكنندرعهیت وریم خصوصي مشها  رست كه اموظف اند هشگر)وپژ ٦

 .دگيرم ندهاگهههنه آ هیت س رسهاهه بهید بر ،كتكنندرمشها 

   

، گهآهش وپژک  ودرس ترا  نهشي ، ی بهلقوی ههنیهات و  خطررهي بهدربهید د و شورج مطهلعه خها  هد اند هر لحظه كه بخواند كه ميتوابهید بد، كتكنندرهر مشه ٧
 دپشتيبهني شوو 

   

    ست.، اشد، یدن دكتكنندگهر عيت مشهر وخوابه فر م الارک تدوم  قع لزامودر  ٨

هش بالفهصله وپژآن بهید   ست، ی آن اید بهلقوافوا  هه بيش ،كتكنندرمشهای هش بروین پژدر اشركت ات كه خطرد هش مشخص شووپژای جراوين در گر ا ٩

 .دمتوقف شو

   

ور مبتني بر مررو  و نش س داسهابر ، علمي پذیرفته شدل صوابهید منطبق به   ميگيرندم ندهانسهني ، اكتكنندرمشهروی هشههیي كه بر وپژای جرو اوي اطر ١١

 .بهليني منهسب بهشدوم   لزرت صوو  در ني اويو  مهیشگههيآ قبلي ی هشههوپژد و كهمل منهبع علمي موجو

   

 ست.، ائه شدو اراتكلد نيز تهيه ولعمل)پرراستودبهليني: ی مهیيههرآ یه كهای و خلهامدی هشههوپژدر  ١١

  هه،ومهیت كنند  جهدبه بوط مربوت طالعه  اخالقيت اجمله بخش مالوظها  بهشد. وری  رای جزالعمل بهید شهمل تمهمي راستوو دنهمه حینكه طرا)تو يح 

 ...هشوپژ، در یددسيب اد آفررت اخسهان یه جبرن و مهدرپيش بيني ن  شركت كنندگهی ههقمشو  یگرهي دمنهفع بهلقور  تعهارد مو  مهني سهی بستگيههوا

   

    بهشدد، نهمه پيوست شدحبه طرو ین و هیتنهمه بهید تدم ر)فرد  خذ مي شواكتبي رت گهههنه بهصوی آ هیتنهمهر ١٢

و یه هزینهههد ات هه )خطرریع به توو ست ابر ابه شهنس برو گير افر   منصفهنه  یگردجمعيتي و، یه هر گرران جمعيت بيمهن ميه، ا  بهلقوی هه،كتكنندرمشهب نتخها ١٣
 .ميز نيستآتبعي   كل جهمعهو جمعيت   در آن هشوپژدر منهفع شركت 

   

در شركت ی مهادامبني بر ، كتكنندرشته بهشد بر تصميم مشهل داوتمهامد كه آست دبه ی جدیدت طالعهاشد یه ا داد، جر، انحوی در هش تغييروپژن جریهدر گر ا ١٤
، سهند، ركتكنندرمشهع طالاتب به امر  هشوپژی مهادافقت كميته به امورت صود و در ميشو، سهندق رخالی اكميتهع طالابه ع مو و  بهشدار هش تهثيرگذوپژ

 .یددهد گراخذ خود اگهههنه مددآ هیت د و رميشو

   

اف هدان و اند بر: عنوامشتملت طالعهاین  د. اسه، گهآمؤثر بهشند ی او تصميمگيردر ند اطالعهتي كه ميتواتمهمي ، را ا  كتكنندرست مشهاموظف ان) هشگردوپژ  ١٥
ر  هر گونه تعه  جهدمنهبع تأمين بو  یه شههد)رد موو،في به گردتخصيص تصهل وتمهادشهمل د گرفته شور ست بهكهار اشي كه قر  روهشوپژت مدل طو  هشوپژ

ر س وكور و دویك س وكوی ههحطررد مودر شته بهشد. دابر در مطهلعه رود مير نتظهاههیي كه نیهو  ید افواند و هشگر)ومهني پژ بستگي سه  واوتمهليامنهفع 
 ميبهشد.ق خالابه تشخيص كميته ی تصميمگير

   

    د. شوداد، قت پهسخ و دبه ووصله ن  كتكنندگهرمشهی غدغهههت و دالابه سؤ      ١٦

    ست.اشد ارهشگر وپژ گهههنه آ هیت رخذ ،  و ائه شدت اراطالعهن ا  درک اطمينه،  اكتكنندرمشهای قهبل فهم برن به به و كهفي ت طالعهی ائهارامستقيم ل مسئو  ١٧

  ستایهبي و ردیه قهبل كشف م هه معلون آنكه هویت صهوبهد ميشود، ستفهاههیي داد،یه ند نسهن ابدت مهیعهو بدني)شهمل بهفتهه اد موا  هشههیي كه وپژدر   ١٨ 
 د.گهههنه گرفته شوآ هیت رهه د ا  آنمددد، ی ستفهایه  ی و سه،خير  ذتحليلآوری  جمعای بهید بر

   

   شت.داهد انخور مقرو ئه اراقهبل ت بر خدمهی تأثيرری  مه همكهم ادایه عد  هشوپژدر شركت ل قبوم عد ١٩

خذ اگهههنه آ هیت د  ا  وی رفرد متنهسب به ظرفيت خو  سرپرست قهنونيا  گهههنه آ هیت رخذ ابر و، عالاندهشگر)وپژ  ندداركه سرپرست قهنوني ادی فررد امودر  ٢١
 كند.

  

  به توجه به تغيير وهصلهد  جد ظرفيت شو  وافهقد ظرفيت، كتكنندرست بدهد یه مشهد را ا  دظرفيت خو  ظرفيت، دارای كتكنندرمشه  هشوپژای جراوين در گر ا ٢١
 د.خذ مي شود افرد سرپرست قهنوني یه خوا  هش وپژی مهای اداگهههنه برآ هیت ر

  

IR.USB.REC 
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 هش  وپژق در خالاتعهدنامه 

 نسانی  ی اهاهکتکنندرمشاروی بر 
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 زال: پووپران عنو

TITLE: 
اق مصد مميپذیر اتتعهد یفرد

 اردند

    د.شوان یيننهمههه جبررات و آمقرو نين ابطه عليت یه سببيتد بهید بر طبق قوس راسها)بر   هشوپژدر ش ركت ا  مهلي یه غيرمهلي نهشي رت سيب یه خسهع آهر نو ٢٢

    نمهید.    ام قدن اكتكنندگهرمشهدن نسبت به بيمه نموق خالاتشخيص كميته رت صودر صلي اهشگر وپژ ٢٣

   ددمنتفع گری آن یهامزد و ا  شو، گهآنتهیج مطهلعه ر، ی بهدركه دارد وق ، شركت كنند ٢٤

    كهمل منتشر كند)كننددو قيق   دقهنهدصهد را خوی هشههونددكه نتهیج پژد)متعهد ميشواند هشگر)وپژ ٢٥

اندهشگر)وپژد جمله خو  ا  هشومرتبط به پژص شخهاتمهمي ی معنودی و مهق هش بهید  همن وقوونتهیج پژارش گز، ی )نحو،   نشگهو داهه ،كتكنندرمشه ٢٦
 بهشد.سيستهن و بلوچستهن 

   

    تنهق  نيست.در یني جهمعه و دفرهنگي   جتمهعيی اههار شهش به وپژروش  ٢٧

 رحط نامهنپایا

 ءمضاا ایادخانوم نام و نا نقش ءمضاا ایادخانوم نام و نا نقش

   ی اولهنماد راستاا       ی اولهنماد راستاا

   ی دومهنماد راستاا       ی دومهنماد راستاا

 ورساتید(مشاد)استاا
  

 ورساتید(مشاد)استاا      
  

  

     رهمکا     نشجودا

            

تعهدنامه 
 ق خالا

 هش  وپژق در خالاتعهدنامه 

 نسانی  ی اهاهکتکنندرمشاروی بر 

IR.USB.REC 
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 زال: پووپران عنو

TITLE: 

اق مصد مميپذیر اتتعهد یفرد
 اردند

   ننمهید.دات وارد موجوت به محيط ويهای ست كه هيچ لطمهاتي جهیز رصودر تنهه   هب طبيعتاموا  بهينه د، ی ستفها ١

    هد شداخوم ندهایست محيطي  م  الت نكهم عهیت تمهرهش به وبيدهني پژار و هر جهندی ا  گير،بهر ٢

    شتداهد اقليم منطقه نخوو ایست  یط محيط اهش هيچ منهفهتي به شروین پژم اندها ٣

    دد.نميگرا گي هودلوآهش موجب وین پژم اندها   ٤

    د.هد كرانخود یدهژی الوروچرخه هيدو یر سطحيد و  بي )سطحي آمنهبع در ختاللي و اسيب   آگيدلوآهش هيچگونه وین پژا ٥

    هد گرفت.اخوار توجه قررد هش مووپژن جریهری در جهنوو گيههي ی گونههها  وفهظت  ٦

    شت.داهد ابر خورا در گي صوتي دلوآقل اهش ودوین پژا ٧

    سهندرنميی سيب جدک آبه بهفت خهدد و نميگرک هش موجب فرسهیش خهوین پژم اندها ٨

    هد شداتع نخوامرو بهعث تخریب جنگلهه   هد گرفتاخورت هش صووپژن جریهدر فعهليتههیي كه  ٩

    ددنميگروارد یست  به محيط ای گي هستهدلوآهيچگونه  ١١

    دیي نميشواغذ، ی ندي رک وارد  خطرنهاد موو شيميهیي م هش سمووپژن جریهدر  ١١

    هد شدانظر گرفته خودر شت محيط اجهمعهشنهسي بهدو نشنهسي ی رواجنبههه ١٢

    د.هد بواخور كهس سهایمني محيط و اشت اعهیت بهدرهش وپژن جریهدر  ١٣

    ید.دهد گراخوظ لحهف آب مصردر هش نههیت صرفهجویي وپژم ندهدر ا ١٤

    د..هد بواخوژی نراهش بر پهیه صرفهجویي منهبع وپژن جریه، در شدد، برر به كهی ههروش ١٥

    دهد بواخوژی نراهش بر پهیه صرفهجویي منهبع وپژن جریه، در شدد، برر به كهی ههروش ١٦

    دهد بواپوشش گيههي مؤثر خوی غنهی در گرفته به نحورت هش صووپژ ١٧

    د.ميشود، ستفهایهفت  قهبل بهاد موا  هش وپژل طون در مكهاته ود  ١٨ 

 رحط نامهنپایا

 ءمضاا ایادخانوم نام و نا نقش ءمضاا ایادخانوم نام و نا نقش

   ی اولهنماد راستاا       ی اولهنماد راستاا

   ی دومهنماد راستاا       ی دومهنماد راستاا

 ورساتید(مشاد)استاا

  

 ورساتید(مشاد)استاا      

  

  

     رهمکا     نشجودا

            

 هش  وپژق در خالاتعهدنامه 

 یست محیطیل زصواعایت ر
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 زال: پووپران عنو

TITLE: 
میپذیر اتتعهد یفرد

 م

اق مصد

 اردند

   سدرميم ندهابه  الد پوونهمه )پرحطرس سهاهش بر وپژ ١

    دنميشووع هش شروپژای جر  اهشوپژق در خالی اكميتهی سوا  نهمه حتصویب یه تأیيد طرا  پيش    ٢

هش وه ر ومتنهسب به پژ و هد شد اخو  مهیشگههي مطهلعه ت آ نهاويود، ا  ستفهو اقبت اخالقي مرتبط به مری اكدههو لعملهه راستوم دهش تمهوپژوع شرا  قبل  ٣
 گرفته ميشوند.       ر به كه

   

    تهویه كهفي ميبهشدو طوبت   رشنهیي  رومهیيارد دستهندایط اشرت دارای نهاويواری محل نگهد ٤

    د.   ميشو، یدارک دتدت نهاويواد كهفي متنهسب به تعدی فضهد و ميشواری گونه نگهدآن یه محل متنهسب به و قفس ان در هر ويو ٥

    د.   ميشوم ندهامنظم رت دورههی و به صودن  د عفوني كرو شستشو و  دعفوني ميبهشد و قهبل شستشو ان ويواری كف محل نگهدو هه اریو  دقفسهه ٦

    شتداهد انخود جوا  آن وپس ی سيبههار و آفرن مكهانيز اری و محل نگهدان در وت ويواجرو سيب ن آمكهاهش وپژن جریهدر  ٧

   منهسب ميبهشد، پنههگهان دارای ويو   بهی فضهاری در نگهدرت صودر  ٨

    دميگيرار هه قرر آنختيهان  در امتنهسب به گونه ويوو كهفي ای غذآب و  ٩

    د دارد.جووقب امرد فرو هشگر وپژای براری یه محل نگهدو قفس ت در نهاسي ويوربر، و مشههدن مكها ١١

    نميگيرندار قرد چي خورشكهان ويوورت مدهت در نهاويو ١١

    د.   ميشوم ندهس استری القهان اويود خووم لزرت صواری و در محل نگهددن جمله تميز كرت ا  نهاسيدگي به ويوون   ربد  منظمرت دورههی و به صو ١٢

    د.   ميشوم ندهاتهویه كهفي ر و نوارت  وين ومل تنظيم ورو در ست آن اومل ای بر م ال  مدوو یط اشر  دارای مهیشآ به محل ان سيله جهبدهیي ويوو ١٣

    دنميشود، ستفهاهي دشيررداری و مهنند به، یژویط اشردارای یه ر و بيمهت نهاويود و ا  ميشول هشگر كنتروپژد توسط فران سالمت ويو ١٤

    ميبهشدن آن مهدرول امری هشگر موظف به پيگيروپژ  هشوپژن جریهت در نهاويوری در تشخيص بيمهرت صودر    ١٥

م تمه   مي بهشد الز اهي  دشير رداری و مهنند به ، یژ ویط  اشر دارای یه  ، و لقه شد ری ابيمهدارای یه ر بيمهت نهاويود، ا  ستفه  امطهلعهع نوس سهاتي كه بر رصودر  ١٦
 دعهیت ميشو  رست م االت نهاین ويواكمتر ای آ ار كه براردی مو

   

    ست.  ، اشدب نتخهامهیش ع آ ني متنهسب به نواويوی گونه ١٧

    دهم ميشواهشگر فروپژاد فرو ابه محيط ان ويوری گه سهای بر م فرصت ال  مهیشههوع آ شرا  قبل   ١٨

    د نميشود، ستفه، اندان  ويو، ا  غيرت و نهاقبلي ويوی نمونهههل  جهیگزین مهنند كشت سلوارد مود جورت وصودر  ١٩ 

   دميشود، ستفهاهش وپژری مهآكفهیت و عهیت صحت رهش به وپژم ندهای ابر  نيهردموان ويواد قل تعداودا   ٢١

   د. ميشوان وارد به ويودرد و آ ار قل اهش ودوپژم ندهاول مختلف امردر  ٢١

   د. ميشوم ندهارد استهندی العملههراستودمطهبق و خالقي مرتبط ی اعهیت كدههربه ان ويو ی سهومیه معدف و تالا ٢٢

   ددجهمعه ميگر، فهریه و سالمت ی تقهاریه د و نش موجوداسطح ی تقهارهش مندر به وین پژانتهیج  ٢٣

 رحط نامهنپایا

 ءمضاا ایادخانوم نام و نا نقش ءمضاا ایادخانوم نام و نا نقش

   ی اولهنماد راستاا       ی اولهنماد راستاا

   ی دومهنماد راستاا       ی دومهنماد راستاا

 ورساتید(مشاد)استاا
  

 ورساتید(مشاد)استاا      
  

  

     رهمکا     نشجودا

 هش  وپژق در خالاتعهدنامه 

 نی احیوی نمونههاروی بر  
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 شروع فرایند 

 پروپوزال تایید شده نهایی

 نوع پژوهش 

 انجام پژوهش بر روی نمونه های حیوانی

تمامی پژوهشگران مشارکت 
کننده در فعالیت شخصا باید 
نسبت به امضای تعهدنامه ها 

 اقدام نمایند

 تکمیل پرسشنامه و 
فرم های مورد نیاز 
 اخالق در پژوهش 

 تکمیل پرسشنامه و 
فرم های مورد نیاز 
 اخالق در پژوهش 

امضای تعهدنامه اخالق 
در پژوهش و رعایت 
 اصول زیست محیطی 

 عدم اختصاص کد اخالق

 رد

 تایید

 بررسی 
در کمیته اخالق در پژوهش 

 های زیست پزشکی 
 نیاز به اصالح اعمال تغییرات درخواستی

بررسی در کمیته اخالق در پژوهش های 
زیست پزشکی از طرف استاد راهنما و یا مجری 

مسئول از طریق سیستم جامع پژوهشی  
 معاونت پژوهش و فناوری 

 اختصاص  کد اخالق  
 ثبت در کمیته اخالق در پژوهش های زیست پزشکی 

 ثبت در سیستم جامع پژوهشی  معاونت پژوهش و فناوری 
 اطالع به استاد راهنما و یا مجری مسئول از طریق  ایمیل و پیامک

 پایان فرایند

 انجام پژوهش بر روی مشارکت کننده های انسانی 
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 فلوچارت
 اخذ کد اخالق  از کمیته اخالق 
 در پژوهش های زیست پزشکی 
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 اخبار 
 57 هفته پژوهش

 برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه سیستان و بلوچستان 

مراسم گراميداشت هفته پژوهش همگهم باه ساهیار  
 دانشگه، هه و موسسهت آمو ش عهلي كشور به محوریت

آفرین  رونق  محوریت پژوهش اثربخش  فنهوری ار ش
 توليد در رو  شنبه شهنزدهم آذرمه، افتتهح شد.

در نخستين رو  ا  برگزاری هفته پژوهش برنهمه ههئي 
شهمل نواختن  نگ پژوهش و فنهور  برگازاری پانال 
ههی انرژی ههی تددید پذیر و دور، هاهی ماهاهرت 
آمو ی دانشدویي سه مهن سه مهن فني ووارفاه ای 

 اجراءگردید.
همینين دو پنل تخصصي و برنهمه ای ویاژ، داناش 

آمو ان  در مدتمع فنهوری دانشاگاه، ساياساتاهن و 
بلوچستهن برگزار گردید  در پنل انرژی ههی تادادیاد 

پذیر كه به وضور جمعي ا  دانشدویهن تشكيل گردیاد  
توجه به منهبع انرژی تددید نهپذیر رو به اتماهم ماورد 

 بحث و گفتگو قرارگرفت.
پنل دور، ههی مههرت آمو ی دانشدویي ساه ماهن    در  

  انواع كهرگه، هه جهت افزایش ماهاهرت  فني ورفه ای
 آمو ی به جمعي ا  دانشدویهن معرفي گردید

گفتني است آئين گراميداشت هفته پژوهش در سراسر 
آذرمه، آغه   و ناماهیشاگاه،  ٢٢الي  ١٦كشور ا  تهریخ 

دستهوردههی پژوهش و فنهوری و فن باه ار اساتاهناي 
 همزمهن برگزار مي شود.

 برگزاری چهارمین همایش ارتباط دانشگاه و جامعه با حضور مدیران اجرائی استان شد

چههرمين همهیش ارتبهط دانشگه، و جهمعه به وضاور    
مدیران اجرائي استهن در محل تهالر اماهم ر اه )عد 

 برگزار شد.
در این مراسم كه به وضور رئيس سه مهن صناعات و 

و بودجه  اسهتيد و دانشدویهن  معدن و تدهرت و برنهمه 
برگزار شد  دكتر كردی معهون پژوهاش و فاناهوری 

 ٢٢الاي  ١٦سهله ا   دانشگه، طي سخنهني گفت: همه
ههی كشور مراسم گراميداشت هافاتاه  آذرمه، در استهن

ی توسعه  اشتغاهل و  پژوهش به نگههي جدید در  مينه
گردد ته درخالل آن به هم انادیشاي  فنهوری برگزار مي

یهفته را مورد بررسي  بتوانيم ملزومهت یك جهمعه توسعه
گاردد ماگار باه  قراردهيم . قطعه این مهم ميسر نمي
 یهفته. داشتن دانشدو و دانشگه، توسعه

وی افزود: اگر هر فردی در هر شرایطي به فكر تغييار 

تواند مثمر ثمر برای جهمعه باهشاد چاراكاه  بهشد مي
ی عامالاكاردماهن  آیندگهن همه مه را در مورد نحاو،

 نمهید. قضهوت مي
التحصيالن مه هاوش  ایشهن خهطرنشهن كرد: اگر فهرغ

كسب نمهیاناد  اجتمهعي و هوش آمو شي را دركنهر هم
ههی جهمعاه  توانند مثمر ثمر بهشند و در رأس برنهمه مي

 قرار گيرد.
دكتر كردی در بخش دیگری ا  سخاناهناش گافات: 
یهدگيری وتمهً بهید در كنهر یاك ماهاهرت باهشاد و 
یهدگيری تئوریك یكي ا  دالئل عدم ماوفاقايات در 

 دوران فراغت ا  تحصيل دانشدویهن است.
وی در پهیهن گفت: نگه، بهید ا  نگه، فردی باه ناگاه، 
سيستمهتيك تغيير یهبد. وقتي عالو، بر تغيير نگاه،  ا  

گيری سيستم شد، و  هوش استفهد، نمهئيم بهعث شكل
 گردد. خودش بهعث بلوغ مي

گفتني است در این مراسم دكتر  ماهناياهن ماعاهون 
دانشدوئي و عرب رئيس سه مهن برنهمه و بودجاه باه 

 ایراد سخن پرداختند.

به منهسبت هفته پژوهش پنل تخاصاصاي دانشاگاه، 
آوری و نوآوری بارگازار  كهرآفرین در محل مدتمع فن

 شد.
دكتر كریميهن اقبهل معهون و یر علوم در وو ، فنهوری 

هاهی  ههی علمي و فنهوری و پهرک گذار شهرک و بنيهن
آوری كه به عنوان سخنران در این پانال  علمي و فن

دعوت شد، بود طي سخنهني گفت: یكي ا  مسهئلي كه 
ههی گذشته مشههد، كردم تفهوت عمد، ماياهن  ا  سهل
كاه ماه فاقاط  ههی ایران و خهرج بود و ایان دانشگه،

 دهيم. كهرشنهس پرورش مي
سعي و تالش بر این بود، است  ٧٣وی افزود: ا  سهل 

ته ارتبهط مهبين دانشگه، و صناعات ایاداهد شاود و 
 هه افزایش یهبد. اعتمهدسه ی ميهن آن

دكتر اقبهلي خهطرنشهن كرد: اید، مه ایاداهد ماراكاز 

پژوهشي بود ته اعضهء هيهت علمي ا  این طاریاق باه 
هاهی  صنعت ارتبهط برقرار نمهیند. ایشهن ایدهد پاهرک

 هه دانست. علم و فنهوری در دانشگه، را یكي ا  این اید،
هاهی رقاهباتاي  وی در ادامه به برشماردن شاهخاص

ههی معتبار  هه و معيهرههی گونهگون در دانشگه، دانشگه،
دنيه مطهلبي را به تفضيل مطرح نمود و گفت: مه بارای 
پيشرفت و ترقي نيه مند تغيير و تحول هستيم و ایان 

كه مه منتظر تغيير  مهم بهید ا  خودمهن شروع شود  این
 گونه اتفهقي نخواهد افتهد. دیگران بهشيم هيچ

آوری هام باه  دكتر كردی معهون پژوهشاي و فان
گراميداشت هفته پژوهش در مورد  ارورت پارورش 

پذیر و كهرآفرین مطهلبي را مطرح نماود و  نسل ریسك
خواستهر پيدا نمودن نقشه راهي منهسب برای ارتاباهط 
متقهبل ميهن اسهتيد و دانشاداویاهن بارای ایاداهد 

عنوان  كهرآفریني گردید.  وی برگزاری هفته پژوهش به
 یكي ا  مسيرههی رسيدن به این مهم یهدكرد.

در آغه  این نشست اسهتيد و محققهن نقطه نظرات خود 
 را مطرح نمودند.

 آوری و نوآوری به مناسبت هفته پژوهش   برگزاری پنل تخصصی دانشگاه کارآفرین در محل مجتمع فن
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برازاری 

کارااه 
51 

آبهن مه، به وضور دكتار  (HES)كهرگه، تخصصي آمو شي سهمهنه 
رويم صفری فهرفهر معهون مركز نظهرت  ار یهبي و تضمين كيفيات 
و ارت علوم  تحقيقهت و فنهوری در محل سه ماهن كانافاراناس 

 مركزی دانشگه، برگزار شد.
این دور، به هدف آشنهئي كهرشنهسهن مراكز و موسساهت آماو ش 

 HESعهلي استهن و همكهران این دانشگه،  كه به نحوی به برنهمه 

 اند  برگزار شد. در ارتبهط بود،
دكتر رويم صفری معهون مركز نظهرت  ار یهبي و تضمين كيفيات 
و ارت علوم  تحقيقهت و فنهوری طي سخنهني اظهاهر امايادواری 

كنند، در این دور، پاس ا   نمود ته همكهران و كهرشنهسهن شركت

گذراندن این دور، بتوانند كمك مؤثری در مسير ارتقهء سطح كمي 
 آوری بنمهیند. و كيفي اهداف متعهلي و ارت علوم   تحقيقهت و فن

همینين دكتر اومدی لداری مدیر مركز نظهرت و ار یهبي دانشگه، 
شد، توساط  ههی اندهم در این كهرگه،  من ارائه گزارشي ا  فعهليت

ناوعاي ا   این مدیریت  به تعداد مراكز آمو ش عهلي استهن كه به 
اند پرداخت  نمود، برداری مي این برنهمه در جهت ارتقهء كيفيت بهر،

تواند كمك ار شمانادی بارای  و خهطرنشهن نمود این كهرگه، مي
 آمو ش عهلي استهن ایفهء نمهید.

تن ا  كهرشنهسهن شركت نماودناد كاه در  ٥١در این دور، تعداد 
 نهمه اعطهء گردید. پهیهن دور، به آنهن گواهي

 با حضور معاون مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   ( HES)برگزاری کارگاه تخصصی آموزشی سامانه 

تاریان رویاداد  بازرگ (GEW)هفته جههني كهرآفریناي
همههنگ برای ترویج و ترفيع كهرآفریني است كه هرسهلاه 

آذر در  ٤آبهن ته  ٢٧نوامبر برابر به  ٢٤ته  ١٨در به ،  مهني 
شود. در این رویداد به هدف كمك به  سراسر دنيه برگزار مي

كهرآفرینهن بهلقو، برای ورود به عرصه كهرآفریني  تاالش 
اندا ی كساب  شود ته نسل جدیدی ا  كهرآفرینهن به را، مي
 وكهر خود را آغه  كنند. وكهر تشویق شد، و كسب  

رویداد هفته جههني كهرآفریني سكویاي بارای تاوساعاه 
آفاریاناهن  ههی پيوسته تمهمي ناقاش ارتبهطهت و همكهری

باوم  عرصه كهرآفریني است ته ا  ایان طاریاق  یسات
كهرآفریني و اكوسيستم منهسب در كشور ایدهد و در سطاح 

ههی این رویاداد  ملي و جههني تقویت شود. ا  جمله برنهمه
هاه و  توان به برگزاری رویداد اساتاهرتاهپاي  كاهرگاه، مي

ههی  وكهر و كهرآفریني  نشست سمينهرههی تخصصي كسب
تخصصي به مدیران و كهرآفرینهن كشور و برپهیي جشناوار، 

ههی تخصصاي  دستي و مشهور، وكهر در وو ، صنهیع كسب 
 وكهر اشهر، كرد. كسب 

شد،   ههی ا  پيش تعيين و اعالم در راستهی برگزاری برنهمه
وكهر ایاراناي  )رو  اولد مسهبقه كسب  ٩٨آبهن  ٢٧دوشنبه 

برگزار شد. این برنهمه شهمل تشریح لغهت اصلي در باحاث 
تيم تمرین همدلي  تعهد و بررسي و آمو ش نمودار چرخاه 

شد، برگزار شد. پاس  بيني ههی پيش وكهر ... به برنهمه كسب 
ا  اندهم تمرینهت ال م جنبه رقهبتي تيم هه آغه  شد  در این 

شد، بود مسهباقاهتاي كاه  بيني بخش چندین مسهبقه پيش
هركدام تأكيدی بر صفهتي ا  بحث تيم داری باودناد و 

رقهبتي كه جذابيت این آمو ش غيرمستقيم را چندین برابار 
كرد. در پهیهن جوایزی به سه گرو، برتر اهدا شد. در كهرگه، 

نفاس   ههی ارتقهء اعتمهد به  فوق تكنيك ههی مثل تكنيك
ههی افراد و  سه ی به افراد توجه به ار ش لبخند  دن  شبيه

 ارتبهط غيركالمي در نفوذ كالم آمو ش داد، شد.
در كهرگه، شغل اید، آل من در مورد شناهخات روواياهت 

وكهر  اعتمهدسه ی  نشهن  معرف  آشنهیي به بوم مدل كسب 
جهی درخواست بحث و گفتگاو  هه و مشهور، به دادن قهبليت

شد. استهرتهپي در وو ، توسعه پهیدار استهن سياساتاهن و 
بلوچستهن به همكهری بنيهد اوسهن ستهد اجرایي فرمهن امهم 

كنناد،  شركت ١٥١)ر،د  برگزار شد. در رویداد فوق بيش ا  
كنندگاهن   وضور پيدا كردند كه برای كمك به این شركت
وكهر دورهم  چندین مربي و داور متخصص در وو ، كسب 

هاهی  هه و وضور بين تايام جمع شد، و به برگزاری كهرگه،

وكاهر آشاناه  هه را به فضهی واقعي كساب كنند،  آن شركت
 نمودند.

نشست صميمهنه دانشدویهن به كهرآفرین برتر آقهی مهدی 
صفهیي برگزار شد. نهمبرد، راهكاهرهاهی ماوفاقايات را 
خودشنهسي  جغرافيهشنهسي  تفكرشنهسي و جسهرت شنهسي 

پذیری  بحث خاوب  عنوان كرد؛ و افزود خالقيت  ریسك
دیدن و تفهوت نگرش ا  عوامل اصلي یك فرد موفق ماي 

دستي كسب وكهرههی مبتناي بار  بهشد در جشنوار، صنهیع
گونه دستهوردههی ان  فرهنگ بومي و محلي معرفي و این

وكاهر  دستي ارائه گردید و چندین كساب  در وو ، صنهیع
دستي محصوالت خاود را باه  دانشدویي در وو ، صنهیع

نمهیش گذاشتند. هدف ومهیت ا  مخاتارعايان  ناوآوران 
كهرآفرینهن وفرآهم آوردن تسهيالتي جهت تدهری ساه ی 

 اید، هه و محصوالت بود.
اختتهميه هفته كهرآفریني سوم آذرمه، به وضور خهنم نرگس 

دستي در واو ، آناالیان و  شهیق كهرآفرین رشته صنهیع
گذار استهرتهپ آرا نيك برگزار شد. در ابتدا آقهی دكتر  بنيهن

كردی تمنداني معهونت پژوهشي دانشگه، ساياساتاهن و 
وكهر موفق  ایدهد  بلوچستهن در خصوص اهميت یك كسب

یك  ندگي بهتر و نههیتهً داشتن نقش كليدی در موفقايات 
جهمعه صحبت نمود. سپس خهنم نرگس شهیق در خصوص 

ههی  دستي بهسليقه رو   بهبود بخشي به شيو، عر ه صنهیع
 دستي صحبت نمود. رایج توليد صنهیع

ترین رویداد هماهنگ برای ترویج و ترفیع  بزرگ   (GEW)برگزاری هفته جهانی کارآفرینی 
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