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دستَرالعول اجزای عزحّب ٍ پبيبى ًبهِّبی چٌذ هزوشی
 - 1ثب تَجِ ثِ ثٌذ  25-8دستَرالعول "تطىیل ،سغح ثٌذی ٍ ضزح ٍظبيف وویتِ ّبی اخالق در پژٍّص ّبی
سيست پشضىي (در سِ سغح هلي ،داًطگبّي ٍ سبسهبًي ) " درخػَظ عزحّبيي وِ در ثیص اس يه
داًطگبُ اجزا هيضًَذ:
الف :تػَيت عزح درحذالل  2وویتِ ( سبسهبًي يب داًطگبّي ) اس دٍ داًطگبُ دخیل در اجزای عزح
ضزٍری است.
ة :ثزای عزح ّبيي وِ در چٌذ هزوش تحت پَضص يه وویتِ داًطگبّي اجزا هيضًَذ ,تػَيت عزح در
يه وویتِ (وویتِ اخالق در پژٍّص داًطگبّي يب ّز يه اس وویتِ ّبی سبسهبًي تحت پَضص آى ) السم ٍ
وبفي است.
 - 2درهَرد عزحّب يب پبيبى ًبهِّبيي وِ در يه داًطگبُ تػَيت ٍ در داًطگبُ ديگزی اجزا هي ضًَذ (ايي
هَضَع ضبهل هزاوش يب پبيگبُ ّبی تحمیمبتي هتعلك ثِ يه داًطگبُ وِ در هحذٍدُ جغزافیبيي داًطگبُ
ديگزی ّستٌذ ًويضَد) السم است وِ پس اس تػَيت عزح ًبهِ در وویتِ اخالق داًطگبُ هجذا

(هحل

تػَيت) گَاّي تبيیذ اخاللي عزح ٍ پزٍپَسال آى ثِ داًطگبُ هحل اجزای عزح ارسبل گزدد  .داًطگبُ
همػذ (هحل اجزای عزح ) هيتَاًذ تبيیذيِ اخاللي داًطگبُ هجذا را پذيزفتِ ٍ اجبسُ اًجبم تحمیك را
غبدر وٌذ ٍ يب ايٌىِ هَضَع را دروویتِ اخالق خ ٍد هغزح ٍ هجذدا تػوین گیزی ًوبيذ

 .درّزغَرت

هَافمت داًطگبُّبی هحل اجزای تحمیك ثزای اًجبم پژٍّص ضزٍری است.
- 3در هَاردی وِ داًطگبُ /داًطگبُّبی همػذ (هحل اًجبم تحمیك) عزحًبهِ را ثب اغالحبت ٍ يب تغییزاتي
ثپذيزًذ ،السم است اغالحبت ثِ عول آهذُ ثِ تبيیذ داًطگبُ هتدا (تػَيت وٌٌذُ عزح) ًیش ثزسذ.
- 4ثزاسبس يه اغل پذيزفتِ ضذُ درحَسُ اخالق در پژٍّص ،هسئَلیت تحمیك در ّز هىبًي وِ اًجبم ضَد
ثزعْذُ پژٍّطگز اغلی است ٍ اًجبم تحمیك در هحلي هتفبٍت ثب هحل تػَيت عزح ًبهِ ،ثِ ّیچ عٌَاى
تغییزی در ايي اغل ايجبد ًوي وٌذ .ثذيْي است وِ پژٍّطگز اغلي هَظف است تحمیك را در هحلي اجزا
ًوبيذ وِ اهىبى ًظبرت دلیك ثزای ٍی حبغل ثبضذ  .در هَرد پبيبى ًبهِ ّبی داًطجَيي ايي هسئَلیت
ثزعْذُ استبد /اسبتیذ راٌّوب خَاّذ ثَد.
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- 5هسئَلیت ًظبرت ثزحسي اجزای تحمیك ثزعْذُ وویتِ اخالق تػَةوٌٌذُ عزح هيثبضذ.
درهَارديه تحمیك ثز رٍی آسهَدًي اًسبًي اًجبم هيگیزد ،السم است ضوبرُ تلفي ٍ آدرس دلیك وویتِ
ُ
- 6
اخالق تػَيتوٌٌذُ عزح در فزم رضبيت ًبهِ درج ضَد ّ .وچٌیي ضزٍری است فزد هسئَل پبسخگَيي
ثِ ضزوت وٌٌذگبى در پژٍّص (آسهَدًيّب) درٌّگبم ثزٍس سئَاالت ،عَارؼ ٍ يب هطىالت ى

اضي اس

ضزوت در هغبلعِ ،ثِ غَرت توبم ٍلت در دستزس ثبضذ.

- 7هطخع ثَدى دلیك هحل اًجبم تحمیك ،يىي اس اغَل پبيِ در تٌظین عزح ًبهِّبی پژٍّطي است  .السم
است پس اس تػَيت ّز عزح ًبهِ در وویتِ ّبی اخالق داًطگبّي  /سبسهبًي ،يه ًسخِ اس هػَثِ ثِ
ثیوبرستبى /ولیٌیه /درهبىگبُ  /داًطىذُ /هزوش تحمیمبت ٍ  ....هحل اجزای تحمیك ارسبل ٍ آى هزوش
درجزيبى اًجبم تحمیك هَرد ًظز لزار ثگیزد  .وویتِ اخالق هيتَاًذ اس هزوش درهبًي – پژٍّطي ثخَاّذ
وِ ثز حسي اجزای تحمیك ًظبرت ًوَدُ ٍ گشارش آى را ثِ وویتِ اخالق ارسبل ًوبيذ.
- 8اس آًجب وِ اًجبم ّزًَ ع پژٍّص سيست پشضىي هٌَط ثِ تػَيت آى در وویتِ ّبی اخالق در پژٍّص
ٍاجذ غالحیت است ،اًجبم پژٍّص تَسظ ولیِ ضبغلیي داًطگبُ ّب (اعن اس اعضبی هحتزم ّیبت علوي ٍ
غیز ّیبت علوي ) ،هزاوش درهبًي خػَغي اعن اس ثیوبرستبى ،ولیٌیه ،هغت ٍ هبًٌذ آى ،هستلشم دريبفت
تبيیذيِ اس نهیتِ ّبی اخالق در پژٍّص هحذٍدُ جغزافیبيي هحل اًجبم تحمیك است  .هسئَلیت ًظبرت ثز
حسي اًجبم ايي ثٌذ ثزعْذُ ی داًطگبُ ّبی علَم پشضىي وطَر خَاّذ ثَد  .درايي هَارد پژٍّطگز اغلي
هَظف است ثب وویتِ اخالق در پژٍّص تػَيت وٌٌذُ عزح ّوىبری ًوبيذ ٍ وویتِ ًیش هسئَلیت ًظ ارت
ثز اًجبم عزح را ثزعْذُ خَاّذ داضت.
ایى دستَرالعول در  8ثٌذ ،در ّفتنیى جلسِ ی ونیتِ هلی اخالق در پژٍّص ّبی سیست پشضهی هَرخ
 1394/4/2تػَیة گزد ید .
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