
، دستورالعمل ها، ساختار و فرآیندهايقوانین  کارگاه 

 علوم  هاي اخالق در پژوهش 
پزشکی 

Dr.Mohammadpour@gmu.ac.ir

بسم اهللا الرحمن الرحیم



و تولید و فناوري دانش بسط

انجام تحقیقاتیاقدامات و  بر اساس 

آزمایش   بخشی از آن به صورتکه است  
یا ابعاد وابسته به  و تجربه روي انسان

.انجام می شودزندگی وي 



یک ارزش اجتماعی و مطلوب جامعه   و فناوري پیشرفت علمی

.است

:هدف تحقیقات 

ی سالمت و رفاه فرد و جامعه در ابعاد ارتقا حفظ و  

مختلف است
پزشکی اکثر روش هايبویژه در حوزه در تحقیقات اما 

خطرات و زیان هاییپیشگیري،تشخیصی و درمانی،  

  .در بر دا رند 



 تعارض؟

  در پژوهشها داوطلبان سالم حفاظت از سال مت و حقوق بیما ران و

.از حقوق افراد و یک خواست اجتماعی استنیز 

حفظ تعادل بین

  انجام پژوهشهاي پزشکی امکان

حفظ حقوق و سال مت انسانهاي مورد پژوهش  و  



ضرورت انجام تحقیقات پزشکي

آیا انجام تحقیقات خواست مردم می باشد؟•

حفاظت از مردم در برابر آسیب هاي احتمالی وظیفه کیست؟•

تعادمل بین نیاز به تحقیقات و خطرات تحقیق همواره به عنوان    •
.یک اصل اساسی محور تصمیمات است

نقش تعیین ضوابط در حفاظت از آزمودنی ها •



مرتبطو ساختارهاي  ضوابط و استانداردها

تعادل وسعی در ایجاد  اخالق پژوهشبا  

بین هدف نهایی پژوهش و رفع تعارض  

آسیبهاي احتمالی ناشی از انجام آن را دارد

 



قوانین مقررات تحقیقات پزشکي

ملی •

بین المللی •

سازمانی •

فردي  •



تاریخچه برخی مسائل اخالقی در تحقیقات

 1945مسائل اردوگاههاي آلمانها در سال–
)نفر 1000واکسن تیفوس و مرگ ( 1943

  40تزریق خون آلوده در مؤسسه روبرت کخ به 
نفر
 هاي آنوفل از مردابها به اردوگاهها  انتقال پشه

براي آزمایش بیماري ماالریا
   وارد کردن سنگ و شیشه به زخمها و جراحات

ایجاد شده براي بررسی اثر سولفامید



Two Nazi doctors ......cold water 
immersion experiment on a prisoner









قوانین مقررات بین المللي
1947 بیانیه نورنبرگ  

1964 –  بیانیه هلسینکی  

  1975 –   ژاپن( توکیو(

1983 –   ایتالیا( ونیز(

1989 –   هنگ کنگ

1996 –  آفریقاي جنوبی

2000 –  اسکاتلند( ادینبورو  (

2002 -  آمریکا(واشنگتن(

  2004 -  ژاپن(توکیو(

  2008 -  سئول کره جنوبی

 



:ضرورت

 قانونی و حقوقی ، اخالقی مقررات و ضوابط از باید پژوهشگران

 هاي حوزه در پژوهش درباره المللی بین ضوابط نیز و کشورشان

.باشند آگاهانسان با رابطه در بویژه مختلف

؟...رو پیش سواالت



بر مبناي ي غربی کشورهادر سطح جهان و حتی
چهار اصل کلیدي براي  منشورها و اصول ذکر شده 

مورد توافق   راهنمایی در تصمیم گیریهاي اخالقی
:است

   او اختیار و فرداحترام به              autonomy
  سودمندي                            beneficence
  عدم ضرررسانی            non-Malfeasance
   عدالت                                        justice



صل  سه 

 خالقيليه 

خوست 

ستفا تقاضا 

 احترام به افراد

 نیکوکاري و سودمندي

 عدالت و انصاف

رضایت و آگاهی

ارزیابی خطرات و منافع

انتخاب افراد

اصول اخالق 



اصول چهارگانه از دیدگاه اسالم

ما باید به دنبال   فلسفه و فرهنگ اسالمیدر 
  چارچوبهاي کاملتر و قابل قبول تري باشیم چراکه

:به عنوان مثال
در اسالم با آنچه فلسفه  محدوده اختیار فردي. 1

.غرب معتقد است تفاوت دارد



اصول چهارگانه از دیدگاه اسالم

در بحث سود و ضرر در نظام اخالقی اسالم،  . 2
صرفاً سود و ضرر دنیوي و مادي مطرح نیست 

افراد به صورت   منافع معنوي و آخرتیبلکه 
.اولی مطرح است

و تعریف و چگونگی تبیین آن در  عدالت. 3

.شرایط مختلف بایستی مشخص شود



بر مبناي ي غربی کشورهادر سطح جهان و حتی
چهار اصل کلیدي براي  منشورها و اصول ذکر شده 

مورد توافق   راهنمایی در تصمیم گیریهاي اخالقی
:است

   او اختیار و فرداحترام به              autonomy
  سودمندي                            beneficence
  عدم ضرررسانی            non-Malfeasance
   عدالت                                        justice



اصول چهارگانه از دیدگاه اسالم

ما باید به دنبال   فلسفه و فرهنگ اسالمیدر 
  چارچوبهاي کاملتر و قابل قبول تري باشیم چراکه

:به عنوان مثال
در اسالم با آنچه فلسفه  محدوده اختیار فردي. 1

.غرب معتقد است تفاوت دارد



اصول چهارگانه از دیدگاه اسالم

در بحث سود و ضرر در نظام اخالقی اسالم،  . 2
صرفاً سود و ضرر دنیوي و مادي مطرح نیست 

افراد به صورت   منافع معنوي و آخرتیبلکه 
.اولی مطرح است

و تعریف و چگونگی تبیین آن در  عدالت. 3

.شرایط مختلف بایستی مشخص شود



خال پزشكي نوين موضوعا مطر  

اخالق پزشکی نوین

ارتباطات حرفه اي در طب

 انسان قبل از تولد 

فلسفه اخالق پزشکی

قصورو تقصیرو مسئله  پیوند اعضاء و بافت ها
ضمان در پزشکی

شیوه هاي جدید 

 القاء بارداري

اخالق درپژوهشهاي  
پزشکی

جایگاه جسم انسانی

)یافکريی جسم(انسان نابالغ 

 فناوري زیست خاتمه حیات انسانی
 پزشکی اخالق و

بندي منابع  اولویت
بهداشتی  در نظام مالی

درمانی از دیدگاه 
اخالق پزشکی



چه ضوابط ، مقررات و دستورالعملهایی وجود دارد؟      

به عهده کیست ؟ پژوهشدر استاندارد اخالقی / تعیین ضابطه 

آیا بر فعالیت هاي پژوهشی پزشکی که در کشور انجام می گیرد از نظر اخالقی         

کنترل و نظارتی وجود دارد ؟

از وظایف کدام یک از دستگاههاي اجرایی است ؟این امر      

بر اساس کدام قانون و مقررات ؟       

چه کسی باید آن را مراعات کند؟   

آیا ضمانت اجرایی دارد؟       

؟آیا ضوابط و مقررات بین المللی براي ایران الزم االجراست
؟.......
 ؟......



چارت سازمانی و سطوح کمیته هاي اخالق در پژوهش هاي علوم پزشکی کشور 



:تاریخچه کمیته اخالق

  در پزشکی علوم پژوهش هاي در اخالق کمیته هاي نامه آئین تدوین•
  و المللی بین دستورالعمل هاي و بیانیه ها از بهره گیري با 1378 سال

اسالم مقدس شرع با آن تطبیق

   تاریخ در اخالق منطقه اي کمیته هاي نامه ي آئین ابالغ و مجدد بازنگري•
83/10/29

  پژوهش در اخالق هاي کمیته وظایف شرح و تشکیل العمل دستور•

)ابالغی مورد آخرین( 1392 سال پزشکی علوم هاي



 تشکیل درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه در اي منطقه ي کمیته

 منطقه ي کمیته .است اخالق اي منطقه کمیته رئیس دانشگاه رئیس و شود می

  اي منطقه کمیته رئیس توسط آنها احکام که است عضو 11 حداقل شامل اي

  .باشد می معتبر سال سه مدت به و شود می صادر اخالق

.یافت تغییر اصلی عضو 9 به ساختار این 1393/12/9 در

کمیته منطقه اي اخالق در پژوهش هاي علوم پزشکی 



رئیس کمیته: رئیس دانشگاه  -1

دبیر کمیته: معاون پژوهشی دانشگاه  -2

یک نفر متخصص اخالق پزشکی   -3

یک نفر حقوقدان -4

یک نفر روحانی آشنا به احکام پزشکی  -5

یک نفر متخصص آمار حیاتی یا اپیدمیولوژي  -6

عنوان نماینده جامعه به یک نفر عضو  -7

از پژوهشگران علوم بالینی ، علوم پایه ، علوم دارویی، دندانپزشکی و پیراپزشکی نفر دو  -8

دانشیار و باالتر

:ترکیب اعضاي کمیته منطقه اي اخالق در پژوهش دانشگاه



:از عبارتند اي منطقه کمیته هاي صالحیت -47 ماده

. بررسی و تأیید تأسیس کمیته هاي سازمانی -1
. رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیته هاي سازمانی -2
. پاسخ به پرسشها و حمایت و توانمند سازي کمیته هاي سازمانی -3
.نظارت بر فعالیتهاي کمیته هاي اخالق سازمانی -4
برنامه ریزي و توانمند سازي اعضاي هیأت علمی و دانشجویان در زمینه  -5

.  اخالق در پژوهش
بررسی و تصویب اخالقی طرح نامه ها -6
بررسی طرح نامه هاي ارجاع شده از کمیته سازمانی به دلیل تعارض یا   -7

.اشتراك منافع
تدوین و اجراي برنامه راهبردي توسعه اخالق در پژوهش در مراکز   -8

. تحت پوشش



:موارد ذیل اطمینان حاصل کندوجود کمیته باید از 

رعایت معیارهاي اخالقی قبل، هنگام اجرا و پایان پزوهش ، ارایه مقاله و نتایج پژوهش  -1
پیشنهادي

برقراري ارتباط کالمی و عملی مناسب میان تمام اجزاي انسانی پژوهش  -2

وجود تایید علمی کتبی مراجع ذیربط -3

.صالحیت علمی مجري مسول و محققان همکار پژوهش  -4

رعایت اصول اخالقی در ارتباط پژوهشگر و حامی مالی ، مانند بیان هرگونه تعارض یا اشتراك  -5
منافع 

.عدم تحمیل هزینه اضافی به آزمودنی ها صرفا به دلیل مشارکت و همکاري در پژوهش  -6

امکان جبران خسارت ، از زمان شروع پژوهش -7

رعایت اصول محرمانگی در اجرا و گزارش نتایج پژوهش -8

 .



عدالت و بی طرفی طرح هاي پژوهشی واجد  اصول انصاف، هاي اخالق باید با رعایت کمیته •

:شاملآزمودنی انسانی را از نظر رعایت اصول اخالقی 

احترام به انسانها   

محرمانگیرعایت اصول رازداري و  

رسانی  اختیار و سود 

آسیب نرساندن،  

عدالت

مصوب  کدهاي اخالقی راهنماها و شرعی و رعایت تمامی و حقوقی موازین بر اساس  •

)3بخش اول ص(. وزارت بهداشت مورد بررسی و نظارت قرار دهند

اصل کلی و مبناي تصمیم گیري در کمیته هاي اخالق



راهنماها و کدهاي اخالقی

هاي علوم پزشکی  راهنماي عمومی اخالق در پژوهش

:راهنما هاي اختصاصی در پژوهش بر•

پذیر هاي آسیب گروه

ژنتیک پزشکی

عضو و بافت انسانی

بر گامت و رویان

سلول هاي بنیادي

راهنماي اختصاصی کار آزمایی هاي بالینی



 پژوهش به اقدام که پژوهشگرانی تمامی که  اخالقی مقررات و اصول ي دربردارنده

 در اخالق هاي کمیته و پژوهشی مدیران تمامی و کنند، می انسانی هاي آزمودنی روي بر

 دهند قرار خود عملکرد راهنماي و مبنا را آن باید کشور، پژوهش

کد 31داراي •

  نباید آن بندهاي از کدام هیچ و شود دیده واحد کل یک صورت به باید راهنما این .

 عالوه باید پژوهشگر هر .شود تفسیر مرتبط بندهاي سایر و مقدمه به کافی توجه بدون

 ابالغ رسمی مراجع سوي از که مرتبط راهنماهاي و قوانین دیگر از راهنما، این بر

 و باشد داشته آگاهی  کشور پژوهش در اخالق اختصاصی راهنماهاي مانند اند شده

.کند رعایت را ها آن

هاي علوم پزشکی    راهنماي عمومی اخالق در پژوهش
داراي آزمودنی انسانی  در جمهوري اسالمی ایران



پذیر در جمهوري اسالمی ایران هاي آسیب راهنماي اخالقی پژوهش بر گروه

:شامل پذیر اسیب هاي گروه

کد8 :کلیات

کد21/کودکان و نوزادان١.

کد 16/جنین و باردار زنان٢.

کد11/ذهنی ناتوانان٣.

کد7/زندانیان۴.

کد5/اورژانس بیماران۵.



پژوهش براي انسان ي شده سقط جنین هاي بافت و اعضاء از استفاده  :1 فصل

مغزي مرگ دچار فرد یا انسان جسد از بافت یا عضو برداشت :2 فصل

زنده ي دهنده از بافت یا عضو پیوند شامل هاي پژوهش :3 فصل

   ها بانک زیست :4 فصل

راهنماي اخالقی پژوهش روي عضو و بافت انسانی  
در جمهوري اسالمی ایران



انسانی کرامت :اول فصل

رازداري و آگاهانه رضایت :دوم فصل

  شود می بارداري به منجر رویان روي پژوهش که مواردي :سوم فصل

راهنماي اخالقی پژوهش بر گامت و رویان
در جمهوري اسالمی ایران



منابع مجاز براي تولید سلول بنیادي پرتوان

هاي مازاد بر نیاز درمان ناباروري به روش لقاح مصنوعی  رویان

هاي سقط شده جنین

درمانی -سازي پژوهشیرویان حاصل از شبیه

سلول بنیادي پرتوان القا شده

بند ناف یا جفت نوزاد متولد شده

هاي بنیادي در جمهوري اسالمی   راهنماي اخالقی پژوهش با سلول
ایران



حیوانات نقل و حمل و تهیه

نگهداري روشهاي

شاغل اجرایی نیروهاي

پژوهشگران و محققین

راهنماي اخالقی پژوهش بر حیوانات
:فصل شامل 4در 



هاي ژنتیک روي آزمودنی انسانی تنها در صورتی از نظر اخالقی مجازاند   پژوهش
:که با هدف ارتقا یا پیشرفت حداقل یکی از موارد زیر طراحی شده باشند

،دارند ژنتیک منشأ که هایی ناتوانی یا ها بیماري غربالگري یا بندي طبقه تشخیص

بیماري به ابتال استعداد تشخیص یا بررسی 

ها بیماري به ها آن فرزند ابتالي خطر تعیین جهت ها زوج یا افراد به مشاوره ي ارائه  
ژنتیک منشأ داراي هاي معلولیت یا

بخشی توان یا ها بیماري درمان یا پیشگیري

قانونی پزشکی و قضایی اقدامات دیگر و مدنی جنایی، حقوقی، هاي بررسی

شناختی جمعیت ژنتیک هاي پژوهش

هاي ژنتیک پزشکی راهنماي اخالقی پژوهش
در جمهوري اسالمی ایران

 



راهنماي اختصاصی کار آزمایی هاي بالینی

کد 19: سود و زیان افراد

کد12): کتبی(رضایت آگاهانه

بند 14: دارونما

کد 5:پرداخت غرامت 
کمیته هاي  اخالق باید از امکان جبران خسارت وارده بر شرکت کنندگان در  

مجري، سازمان حمایت کننده  . مطالعات کارآزمایی بالینی اطمینان حاصل نماید 
باید به صورت رسمی و با قرار  شرکتهاي بیمه کشور پژوهش و یا یکی از 

دادمعتبر نسبت به جبران مشکالت ناشی از این پژوهشها تعهد کرده و مستندات  
.آن به عنوان ضمیمه همراه طرحنامه باشد



آگاهی در مورد روش تحقیق

آگاهی در مورد نتایج احتمالی و شرح خطرها

بیان فواید طرح براي شرکت کنندگان و سایرین

پاسخگویی به سؤاالت

محرمانه بودن اطالعات

خروج آزادانه

چگونگی جبران لطمات

عدم پنهان کاري

رضایت نامه آگاهانه
Informed Consent

د 
بن

11 
ه 

هان
گا

ت آ
ضای

 ر
رم

ف



رضایت آگاهانه

      

نايي            ند تو يجا مي كند كه هر فر به  فر  , حتر به 
ــه      ــاني ك م ــت  ــن فرص ي ــد  ــته باش ش ــا  نتخ ــت  فرص

ضايت موجو باشد  يجا  ها مناسب بر  بدست , ستاند
يد  ضايت همـر  . مي  يجا  جو  كه  فق گستر   تو

طالعـا   ند به سه جز تقسيم شو كه شامل  گاهي مي تو , با 
طلب شد مي باشد  گير  جامعيت     .فر



انواع ضررو زیان

جسمی •

روانی•

اجتماعی•

اقتصادی•



نحوه بھ حداقل رساندن خطر

برقراری نظام پایش و بازنگری•

معیارھای خروج از پژوھش•

مشخص کردن گروھھای آسیب پذیر•

تعاریف عملی و علمی از شکست احتمالی درمان•

روش دستیابی بھ رمزھای کور سازی مطالعھ در صورت فوریت•

روشھای الزم برای جلوگیری از افشای راز•

بررسی روشھای جایگزین•



طراحی و تنظیم رضایتنامھ آگاھانھ و آزادانھ

.گواھی می باشد) آگاه سازی و  ب) الف: فرم رضایتنامھ آگاھانھ دارای دو بخش 
.و در سطحی نوشتھ شود کھ شخصی با پنج کالس سواد بتواند آن را درک کند ١٢متن رضایتنامھ باید حد اقل با فونت 

:در تدوین فرم رضایتنامھ باید موارد زیر رعایت شود
نام سازمان متبوع -١
نام حمایت کننده مالی پژوھش -٢
نام، نام خانوادگی، شغل ومحل کار پژوھشگر -٣
عنوان تحقیق-۴
بیان ھدف تحقیق بھ زبان ساده -۵
 ,Procedureتوضیح کلیھ اقداماتی کھ بر روی بیمار انجام می شود -۶

Placebo, Randomization) (و مدت زمان آن و دفعات مراجعھ
توضیح ھر گونھ خطر احتمالی و عواقب جسمی، روانی و اجتماعی -٧



و دیگران  ) در صورت وجود(توضیح مزایای تحقیق برای بیمار  -٨
توضیح در مورد ھدیھ و یا پولی کھ بھ شرکت کنندگان داده می شود -٩

از ابتدا تا انتشار (توضیح در خصوص محرمانھ بودن اطالعات بیمار بھ وی  -١٠
)نتایج تحقیق

توضیح در خصوص آزاد بودن فرد برای خروج از مطالعھ در ھر زمانی کھ  -١١
اراده کند بدون تاثیر بر روند درمان وی

دادن شماره تلفن و نشانی محل کار پژوھشگر بھ بیمار -١٢
 

در نھایت متن گواھی بھ صورت جمالت زیر نوشتھ شده، ازافراد باسواد نام و نام 
در مورد افراد بیسواد بھتر است شخص ثالثی متن را . خانوادگی و امضا گرفتھ شود

مطالعھ و برایشان توضیح دھد و سپس اثر انگشت گرفتھ شود واز دو شاھد مرد نیز 
. امضا گرفتھ شود؛ و در پایان مجری طرح نیز فرم را امضا نماید

)  قید تاریخ ضروری است(

طراحی و تنظیم رضایتنامھ آگاھانھ و آزادانھ



، بھ من فرصت  )یا برایم خوانده شد(اینجانب تمام اطالعات فوق را مطالعھ نمودم 
.  کافی داده شد تا سواالتم را بپرسم ودر مورد ھر سوال توضیح کافی دریافت کردم

من در کمال آگاھی و اختیار موافقت خود را با شرکت در این تحقیق اعالم می کنم؛ 
در حالیکھ بھ این موضوع آگاھی دارم کھ ھر وقت بخواھم می توانم از شرکت در 
مطالعھ انصراف دھم بدون آنکھ بر روند و کیفیت مراقبت ھای درمانی من اثری  

.بگذارد

نام و نام خانوادگی شرکت کننده
اثر انگشت/ تاریخ                                            امضا

نام ونام خانوادگی مجری طرح تحقیقاتی
تاریخ                                                  امضا

متن گواھی رضایتنامھ آگاھانھ و آزادانھ



ارزیابی سود و زیان

ضرر و زیان غیر معقول/ منافع جامعھ و یا پیشرفت علم  •
جبران خسارت غیر متعارف •
تبعات نامطلوب انصراف از ادامھ مطالعھ •
)Benefit(کمتر از منافع ) Risk(ضرر و زیان : در تحقیقات درمانی •

میزان ضرر قابل قبول کمتر از ضرر در  : در تحقیقات غیر درمانی •
زندگی روزمره

اطمینان از درک ضرر و زیان وارده بھ افرادیکھ فقر فرھنگی و یا   •
اجتماعی دارند

انتخاب بین افراد عاقل وبالغ وبین صغار، عقب ماندگان ذھنی، مبتالیان   •
بھ زوال عقل و بیماران روان پریش با کمیتھ اخالق است



آزمودنی نشانی و نام  

شود خوانده فرا باید اورژانس موارد در که فردي تلفن و نشانی و نام

همکاران و مجري نام . پژوهش هدف و  عنوان 

سازمان نام  

طرح در فرد شرکت دالیل  

همکاري نوع و زمان مدت  

است؟ الزم ها طرح تمام براي نامه موافقت آیا :سوال       

موافقت نامه 



بیمارستانی هاي پرونده نگر گذشته مطالعات  

موجود مدارك از اپیدمیولوژیک مطالعات 

ها آزمایشگاه و مراکز  در موجود نسوج و ادرار . خون روي هاي پژوهش 

مداخله؟ به نیاز بدون گروه یک رفتارهاي مطالعات 

بهرحال هویت محرمانه باشد 

مطالعاتی که می توان بدون موافقت انجام داد



 تعداد و کار دستور به منوط جلسه تشکیل( صبح 8-10 ساعت شنبه چهار روزهاي
  یک ماهیانه کار دستور حجم به بسته که باشد می کمیته  دبیرخانه به واصله هاي طرح

  )گردد می تشکیل بار دو یا

 دلیلی هر به که زمانی و پژوهشی سامانه در ثبت طریق از هم تحقیقاتی هاي طرح
 تحقیقات کمیته تحقیقاتی، مراکز کارشناس توسط نباشد میسر سامانه از استفاده امکان

 تکمیلی تحصیالت و پژوهشی شوراي پزشکی، علوم آموزش مطالعات مرکز دانشجویی،
  . شود می تصمیم اتخاذ مربوطه جلسات در و میگردد ارجاع اخالق کمیته دبیرخانه به

تایید

ناظر تعیین

 ادبی سرقت افراد، مالکیت حق(مقاالت و نتایج -اجرا مراحل بر(نظارت و پایش

)...و

نحوه تشکیل جلسات و بررسی طرح ها در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی  
گناباد 



به نظر شما وضعیت تخلفات پژوهشی 
درکشور ما چگونه است؟

کم؟ زیاد؟  

چه تخلف هایی بیشتر رخ می دهد؟



مصادیق تخلفات پژوهشي 

تقلب عمدي در ارائه نتایج پژوهشی و تخلف از استانداردهاي : تعریف•
پژوهشی توسط کسی که حقیقت را می داند

سرقت معنوي  •

داده سازي  •

تحریف •

عدم رعایت کدهاي اخالقی در تحقیقات علوم پزشکی•

)شرکت هاي دارویی(عدم ذکر تعارض منافع •

خرید و فروش پایان نامه، حذف نام همکاران، انجام (نویسنده پنهان •
....)تحقیقات توسط شرکت ها بجاي محققین و  

)کسب امتیازهاي پژوهشی بدون هیچ فعالیت پژوهشی(نویسنده مهمان •

•...........



نتیجھ بررسی طرح در کمیتھ منطقھ ای 
اخالق 

عدم پذیرش

:پذیرش با تعیین ناظر

مشروط

قطعی با کد مصوب:
• Acronym of university.Acronym of Research Ethics 

Committee. Clender year.ID number )ردیف ساالنھ(

• GMU . REC . 1393. 79

• GMU . REC . 1394. 57




