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 بسمه تعالي
 رؤساي محترم دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور

 رئيس محترم انستيتو پاستور ايران

 رئيس محترم سازمان انتقال خون ايران

 رئيس محترم دانشگاه علوم پزشکي ارتش

 رئيس محترم دانشگاه آزاد اسالمي

 ت مدرس يترب يمحترم دانشگاه علوم پزشک رئيس

 رئيس محترم جهاد دانشگاهي

 ران يا ياسالم يت هالل احمر جمهوريمحترم جمعس يرئ

 رئيس محترم مرکز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي

 کشور يقانون يسازمان پزشکمحترم  رئيس

 ام نور يس محترم دانشگاه پيرئ

  ... يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک يقات و فناوريمحترم تحق ينمعاون

 مبا سال

بره  COVID-19بیمراری های مررتط  برا برای انجام پژوهش تسهیالت فراهم شدهرساند، احتراما به استحضار می  

ی ار هرای ییراسرتاندارد توسر  بر رمتاسفانه منجر بره تورویب بسریاری ار پروپرورا ، موجوددلیل شرای  حساس 

ه پژوهشی شد ک ها و مراکز علمیها/ دانشکدهههای ا الق در پژوهش دانشگاهای تحقیقات و فناوری و کمیتهمعاونت

ی معه را درپرها در فضای علمی و عمومی کشور، آرردگی و اعتراض جامعه علمی و نگرانی عموم جاانتشار مووبات آن

کراری داشت. با رصد مستمر و مدا له فوری دبیر انه کمیتره ملری ا رالق در پرژوهش ورارت بهداشرت و الطتره هم

رد کمیتره ها، مووبات و کدهای ا رالق صرادر شرده اب را  و در بر ری مرواها ودانشکدهدانشگاه مسؤولین ذیرب  در

 ا الق توویب کننده طرح، تا رمان تغییر سا تار کمیته و بر ورد جدی با افراد  اطی تعلیق گردید. 

ها و سرایر ا/ دانشکدههلذا  واهشمند است جهت جلوگیری ار برور چنین مشکالتی، رؤسا و معاونین پژوهشی دانشگاه

هرا را پیگیرری داوری علمی و ا القی طرحروند بررسی و رب ، با دقت و حساسیت بیشتری مراکز علمی پژوهشی ذی

بررسری پریش ار های مرتط  استفاده نمایند. ضمنا ضرروری اسرت نموده و در موارد الرم ار مشاوره متخووین حوره

شروند ترا ار  بررسری به طرور مرتربی ملی ا الق در پژوهش در سامانه دهمردود شو  صادرشدهها، مووبات پروپورا 

محققرین شرود همچنین پیشنهاد مری پیشگیری شود.های ا الق سایر مراکز های رد شده در کمیتهتوویب پروپورا 
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ه صورت چنردمرکزی و یکاارچربه  محترم های مشابه در صورت تمایل و موافقت مجریانطرحمحترم تشویق شوند تا 

 شود.در کشور انجام گردد. پیشاپیش ار حسن همکاری جنابعالی سااسگزاری می

 


