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  معاونین محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

  جناب آقاي دکتر بوذري

  معاون محترم تحقیقات و فناوري انستیتو پاستور ایران

  جناب آقاي دکتر مجید ملکی

  معاون محترم پژوهشی مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

  قاي دکتر محمدرضا پورعابديجناب آ

  معاون محترم تحقیقات و فناوري جهاد دانشگاهی کل کشور

  جناب آقاي دکتر قهرمان محمودي

  معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري

  کشور 

  با سالم و احترام

بـه لـزوم ارتقـاء     تیـ در کشور و با عنا یشگاهیاآزم واناتیکار با ح ياستانداردساز ندیفرآ رویپ رساند یبه استحضار م لهینوسیبد

 ،یشـگاه یآزما وانـات یاسـتفاده از ح  ایـ  يدر نگهدار لیافراد دخ یپس تمام نیاز ا ،یوانیح يها اخالق در پژوهش شیاز پ شیب

در اخـالق   تیـ (بـا محور  یشـگاه یآزما وانـات یبه گذراندن دوره آموزش اصـول کـار بـا ح    وظفم واناتیقبل از هرگونه کار با ح

  .  باشند یپژوهش) م

توسط  یشگاهیآزما واناتیاصول کار با ح نیآنال یکرونا، دوره آموزش يماریاز ب یموجود ناش طیبه شرا تیرابطه و با عنا نیا در

 اخـالق در پـژوهش   ی) و به سـفارش کـارگروه وزارتـ   مادی(ن رانیا یاسالم يجمهور یعلوم پزشک قاتیتوسعه تحق یموسسه مل

 یگـواه  ت،یـ برگزار شد و در صورت موفق نیهر بخش از دوره مذکور، آزمون آنال انیشده است. در پا هیته یپزشک ستیز يها

  .گردد یاخالق صادر م یکارگروه وزارت دییمورد تأ

مشـابه (کـه بـا کسـب      يها دوره ریسا ایالذکر  دوره فوق انیپا یگواه دیبا یم ربطیاخالق ذ يها کارگروه(کمیته) ،پس نیاز ا لذا

 یوانیـ ح قـات یتحق يهـا  و قبول پروپـوزال  یاز شروط بررس یکیاخالق برگزار شده باشند) را به عنوان  یز از کارگروه وزارتمجو

  مورد توجه قرار دهند.

  الذکر: فوق نیدوره آنال زبانیتماس م اطالعات

www.aveedme.com  

info@aveedme.com 

  )021(46106194: تماس شماره

  (سرکار خانم مهران مهر) 09225330461: اپ واتس
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