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ارائه کد اختصاصی کمیته منطقه ای اخالق در پژوهش  :عنوان خدمت

 دانشگاه به طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی

 .(است ارائه شده) این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  شناسه خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

در برابر خطرات  بررسی طرحنامه از نظر موازین شرعی ، حقوقی و اخالقی در تحقیقات نظام بهداشتی درمانی به منظور مراقبت از انسان ها: شرح خدمت
 احتمالی ناشی از تحقیق و حفظ حقوق آزمودنی در مراحل مختلف انجام تحقیق.

مستندات اصلی : پیش نویس طرح تحقیقاتی، مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه، فرم رضایت نامه آگاهانه، چک لیست کار با حیوانات  مدارک مورد نیاز:
مقاله مرتبط با موضوع تحقیق، فایل مستندات چند  3) تاییدیه بسته آموزشی توسط محققین مربوطه،ارائه آزمایشگاهی، در صورت وجود مداخالت آموزشی 
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 روز 5-51 خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 ساعت اداری  )ساعات مراجعه متقاضی( ساعات ارائه خدمت:

 مراجعه حضوری نداردنیاز به  حضوری بار مراجعه تعداد
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 )آدرس اینترنتی خدمات جهت ارائه الکترونیکی( اینترنتی    

erc.bpums.ac.ir             
http://ris.bpums.ac.ir/ 

   
  

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی( پست الکترونیک:     

 

ethics@bpums.ac.ir  

   (           با کلیک روی نماد نمایش داده شود )در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا: تلفن گویا یا مرکز تماس    

37733413570 

   )پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه( تلفن همراه    
 

 (09384658641)هماهنگی از طریق شماره همراه اختصاصی معاونت

        (با کلیک روی نماد نمایش داده شود شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود) پیام کوتاه    
 (3333374705ارسال پیام کوتاه از طریق سامانه پژوهشیار)

  )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

 فرایند خدمت پیوست شود. )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 
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