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 معاونت تحقیقات و فن آوری

 

 ،(Review studies) مروری مطالعات یبرا کد اخالقاخذ  ،وزارت بهداشااا  پژوهش در اخالق یمل تهیکم مصااا به بر اساااا 

دارند، می ت انند طی فرایند ذیل برای کد اخالق برای مطالعه مروری خ د تمایل به اخذ که ی محترمپژوهشااارا  ولی  .الزامی نیستت 

 اخذ کد اخالق اقدام نمایند:

 طرح های مروری که نیاز به بودجه دارند:  -1

 و "دیجدیا فعالی   طرح ثب " نهیگز ،"شما کار زیم" یمن  از باید مروری نیاز به ب دجه دارد،ی طرح در ص رتیکه پژوهشار برای اجرا

، پروپ زال کامل را در مانند ستتا ر طرح های وهوه تتی نم ده و سااا   کیکل را "(REVIEWطرح مروری )" نهیگز سااا  

  .نمایدو تص یب به یکی از واحدهای پژوهشی )مراکز تحقیقاتی/دانشکده ها،...( ارسال  داوریپژوهشیار بارگذاری نماید و برای 

 

 : ندارندطرح های مروری که نیاز به بودجه  -2

 باید مراحل ذیل انجام ش د:در ص رتیکه پژوهشار برای اجرای طرح مروری نیاز به ب دجه نداشته باشد، 

 .کنید کیکل را "(REVIEWطرح مروری )" نهیگز س   و "دیجدیا فعالی   طرح ثب " نهیگز ،"شما کار زیم" یمن  از -1

شخصات" صفحه در -2 سم  در ابتدا ،"طرح یکل م صل مرکز" ق صل مرکز بعن ا را  "وهوهش در اخالق تهیکم" ،"یا  انتخاب یا

 .(دینما انتخاب دوم مرکز بعن ا  را یقاتیتحق مراکز از یکی ت اند یم پژوهشار ل،یتما ص رت در) نمایید

 .ش د وارد حیصح و کامل بط ر دیبا یسیانال و یفارس عن ا  -3

سم  در -4 ورود، بانک  یارهایشامل ن ع مطالعه، مع) کار یاجرا روش و مطالعه انجام ضرورت م رد در خالصه بط ر ،"دهیچک" ق

 . دش داده حیت ض (زیم رد جستج ، و نح ه آنال یاطالعاتهای 

ساله، ا یب " یها بخش لیتکم -5 س م س االت و فرض "و  "مت   یبرر ک  ها اباین و می ت انید در  س ین یالزام " طرح اتیاهداف ، 

 . را تایپ کنید "-" فقط

  د.ش وارد کامل بط ر دیبا همکارا  و ا یمجر اطالعات ،"طرح همکارا  و ا یمجر" قسم  در -6

 یالزام( منابع فهرسااا  و یزمانبند جدول جدول هزینه ها، ، رهایمتغ جدول طرح، یاجرا روش) پروپ زال یها بخش ریساااا لیتکم -7

 . س ین

 .ش د یم ارسال دانشااه "پژوهش در اخالق تهیکم" به میمستق بط ر طرح ،"ارسال" دکمه یرو بر کیکل با  ینها در -8


