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 بسمه تعالی

 اطالعیه تأسیس کمیته اخالق در پژوهش

 

حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی، های  شرعی، حقوقی و اخالقی در تمامی پژوهش رعایت موازینبا تأییدات خداوند و در راستای 

بررسی طرح های  این کمیته هدفشد. و راه اندازی در پژوهشکده علوم حرکتی دانشگاه خوارزمی تأسیس  "کمیته اخالق در پژوهش"

 آسیب های گروه از مراقبت برای حساسیت و توجه خاص، های گروه علیه تبعیض عدم انسان، کرامت به احترام تحقیقاتی از حیث

 و فواید عادالنه توزیع زیستی، محیط و زنده موجودات ها، انسان سایر و ها آزمودنی برای تحقیق احتمالی مضررات و فواید پذیر،

 تصمیمات به احترام افراد، شهروندی حقوق و خصوصی حریم به احترام ها، آزمودنی اسرار و اطالعات حفظ تحقیق، احتمالی ضررهای

در پروژه ها، پایان نامه ها، رساله ها و طرح های تحقیقاتی مختلف در حوزه  تهدید اجبار، هرگونه اعمال از پرهیز ها، آزمودنی آگاهانه

ت پژوهشگران حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی می توانند به منظور تحقق اعتبار اخالقی و دریاف تربیت بدنی و علوم ورزشی است.

کد اخالق، پروپوزال پژوهشی و فرم رضایتنامه های آگاهانه تحقیق را به دبیرخانه کمیته اخالق پژوهشکده علوم حرکتی دانشگاه 

ورزشی شهید کشور، طبقه پنجم، دفتر پژوهشکده علوم حرکتی -خوارزمی واقع در خیابان میرداماد، رازان جنوبی، مجموعه آموزشی

تماس گرفته و یا آدرس ای میل  22222644-021ات بیشتر با شماره تلفن تحویل دهند. برای کسب اطالع

kinresct.khu@gmail.com  .مکاتبه نمایید 
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