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ندارد

رؤسای هحترم دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
سالم علیکن؛
احتشاهاً؛ ّواًغَس وِ هؼتحضشیذ یىی اص هْن تشیي صیش تٌاّای پظٍّؾ دس ّوِ ًظام ّای ػلوی اػتاًذاسد ،سػایت اكَل ٍ لَاػذ اخالق دس
پظٍّؾ اػت ٍ سػایت ایي اػتاًذاسدّا ؿاهل توام هشاحل اًجام یه تحمیك اص عشاحی پظٍّؾ دس لالة یه پشٍپَصال تحمیماتی ،اجشای پظٍّؾ
دس لالة ّایی اص جولِ واسآصهایی ّای تالیٌی ٍ ًْایتاً اًتـاس ًتایج تحمیك دس لالة هماالت پظٍّـی هی تاؿذ .اهشٍصُ سػایت اػتاًذاسدّای
اخاللی ،حذالل اًتظاسی اػت وِ هؤػؼات ػلوی اص جولِ داًـگاّْا ٍ ػاصهاًْای حوایت وٌٌذُ اص تحمیمات ،اص پظٍّـگشاى داسًذ؛ چشا وِ اػتثاس
ػلوی ٍ حیثیت آوادهیه ایي هؤػؼات تِ ؿذت تِ سػایت ایي ٌّجاسّای اخاللی ٍاتؼتِ اػت .اص ّویي سٍ ّوِ وـَسّا ٍ هؤػؼات ػلوی وِ
اص اػتثاس تاالیی تشخَسداسًذ تا ػشهایِ گزاسی چٌذ الیِ تالؽ هی وٌٌذ تا هیضاى تخلفات پظٍّـی سا دس هحذٍدُ تحت ًظاست خَد تِ حذالل
سػاًذُ ٍ اص ایي عشیك اص اػتثاس ػلوی خَیؾ هحافظت ًوایٌذ ٍ ضوٌاً اص ػَایذ یه « هحیظ پظٍّـی هٌضُ ٍ پیشاػتِ » تشخَسداس تاؿٌذ .چشا وِ
لغؼاً سػایت اػتاًذاسّای اخالق دس پظٍّؾ گشاًثْاتشیي ػشهایِ ًوادیي ّش هؤػؼِ ػلوی ٍ داًـگاّی خَاّذ تَد وِ اص عشیك جلة اػتواد
پظٍّـگشاى هَجة سؿذ ؿاخق ّای ػلوی آى هَػؼِ اص جولِ تؼذاد اسجاػات تِ هماالت هٌتـش ؿذُ تَػظ پظٍّـگشاى ٍاتؼتِ ٍ ًیض جزب
ػشهایِ ّای اًؼاًی ٍ التلادی خَاّذ ؿذ.
دس ّویي ساػتا تا ػٌایت تِ ایٌىِ دس ػیاػت ّای اتالغی همام هؼظن سّثشی دس حَصُ ػلن ٍ فٌاٍسی ٍ ًیض ػیاػت ّای ولی حَصُ ػالهت ،تِ
تحث اخالق تَجِ ٍیظُ ای ؿذُ اػت ٍ اص ػَی دیگش تا تَجِ تِ تاویذ همام هحتشم سیاػت جوَْسی تش لضٍم كیاًت اص حشین اخاللی پظٍّؾ ّا
ٍ تشخَسد جذی تا پذیذُ ّای واهالً غیش لاتل لثَلی چَى فشٍؽ پایاى ًاهِ ٍ هَاسد هـاتِ وِ حیثیت ػلوی وـَس سا تِ ؿذت تْذیذ هی وٌذ؛
الصم اػت تشای هماتلِ تا ًاٌّجاسیْایی اص ایي دػت الذاهات همتضی ؿاهل توْیذات پیـگیشاًِ دس وٌاس تشخَسد فؼال ٍ جذی تا هَاسد تخلف،
عشاحی ٍ اجشا گشدد .ػلیشغن ایٌىِ تِ دلیل هاّیت ػولی ٍ تجشتی تَدى اغلة پظٍّؾ ّای ػلَم پضؿىی ،احتوال تشٍص تخلفات اص جولِ خشیذ ٍ
فشٍؽ پایاى ًاهِ دس ایي حَصُ ووتش اص حَصُ ّای دیگشاص جولِ سؿتِ ّای ػلَم اًؼاًی اػت .تذیٌَػیلِ خَاّـوٌذ اػت هشاتة صیش جْت اعالع
ٍ اجشا تِ ری ًفؼاى هَضَع تِ ٍیظُ اػضای هحتشم ّیأت ػلوی ٍ هؼؤٍلیي ٍاحذّای تاتؼِ اتالؽ گشدد:
-1هؼؤٍلیت اكلی سػایت اػتاًذاسدّای اخاللی دس ولیِ پظٍّؾ ّا تش ػْذُ هحمك اكلی اػت؛ لزا دس كَست ػْل اًگاسی یا خغای ػایش ّوىاساى
حتی تذٍى اعالع پظٍّـگش اكلی ،اگش چِ ایي اهش هَجة هؼؤٍلیت فشد خغاواس ًیض خَاّذ ؿذ اها تِ ّیچ ٍجِ سفغ وٌٌذُ هؼؤٍلیت پظٍّـگش
اكلی ًخَاّذ تَد .تِ ّویي ؿىل دس هَسد پایاى ًاهِ ّای داًـجَیی ،هؼؤٍلیت اكلی سػایت اػتاًذاسدّای اخاللی تش ػْذُ اػاتیذ ساٌّوا ٍ
هـاٍس اػت ٍ ًمؾ داؿتي داًـجَیاى دس تخلفات احتوالی تِ ّیچ ٍجِ ًافی هؼؤٍلیت اػاتیذ ًخَاّذ تَد .لزا هَوذاً تَكیِ هی ؿَد وِ اػاتیذ
اسجوٌذ تش توام هشاحل واس داًـجَیاى ًظاست دلیك ٍ جذی هثزٍل فشهایٌذ.
-2تا تَجِ تِ ایٌىِ اغلة تخلفات پظٍّـی دس هَسد پایاى ًاهِ ّای هشٍسی اػت وِ تا سٍؽ ّای وتاتخاًِ ای لاتل اًجام هی تاؿٌذ؛ اویذاً تَكیِ هی
ؿَد دس هَسد داًـجَیاى ّوِ هماعغ اص جولِ واسؿٌاػی اسؿذ ،دوتشای حشفِ ای ،تخللی ،فَق تخللی ٍ  Ph.D.حتی الومذٍس تِ جض دس
هَاسد خاف ،تا تأییذ ؿَسای تحلیالت تىویلی ٍ یا ؿَسای پظٍّـی داًـگاُ  ،پایاى ًاهِ وتاتخاًِ ای پزیشفتِ ًـَد.
-3تشگضاسی جلؼِ دفاع اص پشٍپَصال تشای ّوِ داًـجَیاًی وِ تِ ًَػی پایاى ًاهِ اسائِ هی وٌٌذ ( اص جولِ داًـجَیاى واسؿٌاػی اسؿذ ،دوتشای حشفِ
ای ،هماعغ تخللی ٍ فَق تخلق ٍ  ) Ph.D.الضاهی اػت.
-4اسائِ گضاسؽ ّای همغؼی اص پیـشفت پشٍطُ پایاى ًاهِ ّا ساّىاس هٌاػثی تشای واػتي اص احتوال تخلف پظٍّـی اػت .لزاتَكیِ هی ؿَد گضاسؽ
هشاحل هختلف واس پایاى ًاهِ تِ ٍیظُ دس همغغ Ph.D.جذی گشفتِ ؿَد.
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 -5جلؼِ دفاع اص پایاى ًاهِ الصم اػت تشای توام وؼاًی وِ تِ ًَػی ًوشُ پایاى ًاهِ دس واسًاهِ آًْا ثثت هی ؿَد ٍ یا فاسؽ التحلیل اص هماعغ
تحلیالت تىویلی ّؼتٌذ ،ؿاهل داًـجَیاى واسؿٌاػی اسؿذ ،دوتشای حشفِ ای ،هماعغ تخللی ٍ فَق تخللی پضؿىی ٍ  Ph.D.تِ ؿىل
اػتاًذاسد ٍ تشجیحاً تا حضَس داٍس خاسجی تشگضاس گشدد .تذیْی اػت داٍساى هحتشم پایاى ًاهِ ّا ٍظیفِ داسًذ اص اػتاًذاسد ٍ اكیل تَدى تحمیك
كَست گشفتِ اعویٌاى حاكل ًوایٌذ ٍ ػپغ ًؼثت تِ اهضای كَست جلؼات دفاع ٍ ػایش هذاسن الذام ًوایٌذ.
 -6دس هَسد هماالت حاكل اص اًج ام پایاى ًاهِ ّا الصم اػت وِ اػاتیذ هحتشم ساٌّوا ٍ هـاٍس لثل اص اسػال ،پزیشؽ یا چاج همالِ ،ولیِ هحتَای آى سا
تأییذ ٍ دس كَست ٍجَد ّش گًَِ هـىل ًؼثت تِ تَلف سًٍذ الذام ًوایٌذٍ .اضح اػت وِ دس كَست ٍجَد ّشگًَِ هـىل اخاللی دس هماالت
هٌتـشؿذُ یا پزیشفتِ ؿذُ حاكل اص پایاى ًاهِ ّا وِ هؼتٌذ تشگضاسی جلؼِ دفاع لشاس هی گیشًذ؛ اػاتیذ هحتشم ساٌّوا ٍ هـاٍس ،هؼؤٍل
اعویٌاى اص سػایت اػتاًذاسدّای اخاللی خَاٌّذ تَد چشا وِ تِ ّیچ ػٌَاى تِ پایاى ًاهِ ّایی وِ دس هماالت حاكل اص آًْا وَچىتشیي ؿائثِ ػذم
سػایت ٌّجاسّای اخاللی ٍجَد داسد ًوی تایؼت تا صهاى سفغ ّش گًَِ اتْام ،اجاصُ دفاع دادُ ؿَد.
-7اػاتیذ هحتشم ساٌّوا ،هـاٍس ،داٍس ٍ ًیض ؿَساّای تحلیالت تىویلی داًـگاُ ّا ،داًـىذُ ّا ٍ هؤػؼات آهَصؿی پظٍّـی هَظفٌذ دس كَست
هـاّذُ ّشگًَِ تخلفات پظٍّـی تِ ٍیظُ دس هَسد پایاى ًاهِ ّا هشاتة سا تالفاكلِ تِ وویتِ اخالق داًـگاُ هشتَعِ اعالع دٌّذ .تذیْی اػت وِ
وویتِ ّای اخالق دس پظٍّؾ هؼتمش دس هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی داًـگاُ ّا ،پغ اص دسیافت گضاسؽ تشاػاع دػتَسالؼول ّای هشتَط ٍ ًیض
دػتَسالؼولی وِ دس حال حاضش هشاحل ًْایی تذٍیي خَد سا عی هی وٌذً ،ؼثت تِ تش سػی هَضَع الذام خَاٌّذ وشد ٍ دس كَست احشاص ّشگًَِ
تخلف ،خَد تِ ػٌَاى ؿاوی پشًٍذُ تخلفات پظٍّـی سا دًثال خَاٌّذ ًوَد ٍ ولیِ ساّىاسّای حوایتی سا اص افشاد گضاسؽ دٌّذُ هذ ًظش لشاس
خَاٌّذ داد.
-8تش اػاع اكَل پزیشفتِ ؿذُ پظٍّؾً ،گاسؽ همالِ اص هتي پایاى ًاهِ ّا هی تایؼت تَػظ ًَیؼٌذُ هؼؤٍل(وِ تا تَجِ تِ اػتاًذاسدّا هؼوَالً
تَكیِ هی ؿَد وِ اػتاد ساٌّوا ًَیؼٌذُ هؼؤٍل تاؿذ) تا ّوىاسی ػایش ًَیؼٌذُ ّا اًجام گیشد؛ لزا هشاجؼِ تِ هؤػؼات ٍ ؿشوت ّایی وِ
الذام تِ ًگاسؽ همالِ اص هتي پایاى ًاهِ ّا هی وٌٌذ تِ كَست اكَلی خالف اػتاًذاسدّای اخالق دس پظٍّؾ اػت ٍ تِ ّیچ ٍجِ لاتل لثَل
ًثَدُ ٍ تَكیِ ًوی گشدد .الصم تِ روش اػت وِ اػتفادُ اص تَاى هؤػؼات هزوَس هحذٍد تِ هَاسدی هاًٌذ ٍیشایؾ هتي اًگلیؼی هماالت خَاّذ
تَد.
 -9تشاػاع همشسات هَجَد توام پظٍّؾ ّایی وِ دس داًـگاُ ّای ػلَم پضؿىی اًجام هی ؿ ًَذ الصم اػت وِ تِ تلَیة وویتِ ّای اخالق دس
پظٍّؾ تشػٌذ ٍ ایي وویتِ ّا ػالٍُ تش تلَیة پشٍپَصال ،تش هشاحل اجشای آى ًیض ًظاست ًوایٌذ .ایي هؼألِ ؿاهل پایاى ًاهِ ّای هماعغ
تحلیالت تىویلی ٍ دوتشای حشفِ ای ٍ تخلق ٍ فَق تخلق ّن هی تاؿذ.
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