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 صورتجلسه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه مورخ 6931/2/4

 موضوع : کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه

 4/2/6931زمان : دوشنبه مورخ 

 مکان : معاونت تحقیقات و فناوری

صبح در محل معاونت تحقیقات و  8رأس ساعت  4/2/6931جلسه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 

تشکیل و به بحث و بررسی طرحهای تحقیقاتی، پایان نامه های دانشجویی و سایر موارد ارجاعی پرداخت که نتایج آن به  فناوری

 . شرح ذیل اعالم می گردد

بررسی رابطه بین برخی ریز » ) پایان نامه آقای فرشاد رکنی دانشجوی رشته پزشکی( با عنواندکتر مهناز مردانیطرح تحقیقاتی   -6

 ( در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدنیBMI) بدنی) کلیسم، فسفر، آهن، ویتامین ها( و شاخص های توده مغزی ها

حفاظت از آزمودنی ها مجری موظف است  1مطرح و با توجه به انجام خونگیری در طرح مذکور، بر اساس رأی کمیته و طبق کد  «خرم آباد

این رضایت  42کتبی و آگاهانه از بیماران اقدام نماید، اما چون جامعه پژوهش جزء گروه صغار می باشند بر اساس کد نسبت به اخذ رضایت 

آن را افشاء مجری می بایست اطالعات بیماران را راز تلقی و  11نامه می بایست به امضاء ولی قانونی آنان برسد، و همچنین بر اساس کد 

 یز کوشا باشد. آن ن ننماید و در عدم افشاء

 IR.LUMS.REC.1396.225کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

تعیین و بررسی » دانشجوی ارشد بیوشیمی( با عنوان ) پایان نامه آقای محمد عباسی نسبدکتر علی شیخیانطرح تحقیقاتی  -2

 miR-199b, miR 204-تیالسیونبر م بر متیالسیون و بیان ژنهای RG-108کورکومین در مقایسه با ترکیب هایپومتیله کننده 

 نع اعالم شد.نجام آن از نظر کمیته اخالق بالمامطرح و ا « THP-1در رده سلولی لوسمیک 

 IR.LUMS.REC.1396.226 کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

بررسی اثر نانو هیدروژن » ) پایان نامه خانم فاطمه عاشوری دانشجوی ارشد ایموئولوژی( با عنواندکتر سمیه شاهرخیطرح تحقیقاتی  -9

طرح بر روی حیوان  مطرح و با توجه به آنکه «( در ترمیم زخم در رتM1,M2بر ماکروفاژهای تیپ یک و دو )  آلوئه ورا -کیتوزان

و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی و رعایت استانداردها نسبت  انجام می شود مجری موظف است بر اساس دستورالعمل مراقبت

 به انجام طرح خود اقدام نماید. 

 IR.LUMS.REC.1396.227 کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

تعیین آنتی بادی های غیر منتظره ضد گروه های خونی در بیماران کلیوی تحت » با عنوان دکترعلی محمد ورزیطرح تحقیقاتی  -2

حفاظت از   1مطرح و با توجه به خونگیری از بیماران بر اساس رأی کمیته و طبق کد « 6931درمان همودیا لیز در خرم آباد در سال 
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نیز می بایست اطالعات  11ران اقدام نموده و بر اساس کد آزمودنی ها، مجری موظف است که نسبت به اخذ رضایت کتبی و اگاهانه از بیما

 بیماران را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید ودر عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. 

 IR.LUMS.REC.1396.228کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

بررسی رابطه نوع زایمان با » رشته پزشکی( با عنوان پایان نامه آقای مجید فتحی دانشجوی) دکتر علی اصغر کیانیطرح تحقیقاتی  -5

گرفتن خون از بند ناف   مطرح و با توجه به «6931پارامتر های خونی نوزادان ترم در بیمارستان عسلی شهرستان خرم آباد در سال 

آزمودنی   حفاظت از آزمودنی ها از آنان رضایت کتبی و آگاهانه اخذ نماید اما با توجه با آنکه 1و عدم مداخله مجری موظف است بر اساس کد 

این رضایت نامه می بایستی به امضاء ولی قانونی آنان برسد، ضمن آنکه مجری موظف است بر  42ها جزء گروه صغار می باشند بر اساس کد 

 افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.  اطالعات آزمودنی را راز تلقی و آنرا 11اساس کد 

 IR.LUMS.REC.1396.229کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

راه اندازی و اعتبار بخشی  »( با عنوانپایان نامه خانم مونا همتی چگنی دانشجوی ارشد ایمنی شناسی) دکتر علی محمد ورزیطرح  -6

« 6931در اهدا کنندگان خون استان لرستان در سال  duffy kell kiddجهت آنتی ژن های اصلی گروه خونی  pcr.sspتکنیک 

نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از اهداکنندگان حفاظت از آزمودنی ها  1بر اساس کد  مطرح و بر اساس رأی کمیته مجری می بایست

مجری  11از انجام طرح را تشریع و به سواالت آنان پاسخ دهد و همچنین بر اساس کد  هدفدام و برای داوطلبان شرکت در طرح، خون اق

 موظف است اطالعات آزمودنی ها را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. 

 IR.LUMS.REC.1396.230کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

مقایسه اثر برچسب پوستی » ) پایان نامه خانم مهرناز مهرخو دانشجوی رشته پزشکی( با عنوانمه غفارزادهدکتر معصوطرح تحقیقاتی  -1

TNG مطرح و با توجه به آنکه شرح مطالعه کارآزمایی بالینی است بر اساس  «از زایمان زودرس ایزوسوربید دی نیترات بر پیشگیری و

حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از بیماران اقدام نماید و همچنین بر  1رأی کمیته مجری موظف است طبق کد 

به آنان اعالم نماید که در تحقیقی شرکت نموده اند که ممکن است به صورت تصادفی در یکی از گروه های شاهد یا مورد قرار  14اساس کد 

عات بیماران را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و همچنین در عدم افشاء آن نیز کوشا مجری موظف است اطال 11همچنین بر اساس کد گیرند، 

زیان های احتمالی را در اختیار زمان طرح و نیز مجری موظف است اطالعات مربوط به پژوهش، روش اجرا، مدت  5باشد و بر اساس کد 

 . آزمودنی قرار دهد و به سواالت او پاسخهای قانع کننده ارائه دهد

درمان  به عنوان ناظر اخالقی طرح انتخاب شده ضمن آنکهمتخصص زنان و زایمان در ضمن سرکار خانم دکتر سهیال اکبری 

 استاندارد زایمان زودرس بایستی برای همه بیماران انجام شود.

 IR.LUMS.REC.1396.231کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

بررسی تاثیر ماساژ نوزادی بر » ) پایان نامه آقای آرمین کرمیان دانشجوی رشته پزشکی( با عنوانفیروزیدکتر مجید طرح تحقیقاتی  -8

مطرح و با توجه به دریافت نمونه بزاق نوزادان و نیز مداخله بصورت  «RDS ترشحی در بزاق نوزادان نارس با تشخیص IgA افزلیش سطح

ت از آزمودنی ها موظف به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه می باشد اما چون بیماران جزء حفاظ 1مجری طبق کد  بر اساس رأی کمیته ماساژ

اطالعات بیمارا می باید راز تلقی  11رضایت نامه باید به امضاء ولی قانونی آنها برسد، همچنین بر اساس کد  42گروه صغار هستند بر اساس کد 

 د. اشد و در عدم افشاء آن نبز کوشا بو آنرا افشاء ننماین
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 بعنوان ناظر اخالقی طرح انتخاب شدند.  متخصص کودکان نادره طائی  دکتردر ضمن 

 IR.LUMS.REC.1396.232کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

بررسی » ) پایان نامه خانم مژگان السادات میر حسینی دانشجوی رشته پزشکی( با عنواندکتر نادره طائیطرح تحقیقاتی  -3

ه به مطرح و با توج« زیس در بین کودکان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان خرم آبادتوکسوکاریا سرواپیدمیولوژی

حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از بیماران  1مجری موظف است بر اساس کد خونگیری جهت انجام آزمایشات، 

بر  اقدام نماید، اما با توجه به آنکه آزمودنی ها جزء گروه صغار هستند این رضایت نامه می بایست به امضاء ولی قانونی آنها برسد، همچنین

 اء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. مجری موظف است اطالعات آزمودنی را راز تلقی و آنرا افش 11اساس کد 

 IR.LUMS.REC.1396.233کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

بررسی شیوع انگلهای روده » دانشجوی رشته پزشکی( با عنوانآقای مصطفی پوالدوند ) پایان نامه دکتر نادره طائیطرح تحقیقاتی  -61

مطرح و با توجه به خونگیری جهت انجام آزمایشات مجری  «مراکز درمانی شهرستان خرم آباد ای در بین کودکان مراجعه کننده به

حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از بیماران اقدام نماید، اما با توجه به آنکه آزمودنی ها  1موظف است بر اساس کد 

مجری موظف است اطالعات  11به امضاء ولی قانونی آنها برسد، همچنین بر اساس کد جزء گروه صغار هستند این رضایت نامه می بایست 

 آزمودنی را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. 

 IR.LUMS.REC.1396.234کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

وز بررسی شیوع سرمی هیداتید» ا عنوان( بدانشجوی رشته پزشکیکرمی خانم سمیه شا ) پایان نامهدکتر نادره طائیطرح تحقیقاتی  -66

مطرح و با توجه به خونگیری جهت انجام آزمایشات مجری موظف « در بین کودکان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان خرم آباد

حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از بیماران اقدام نماید، اما با توجه به آنکه آزمودنی ها جزء  1است بر اساس کد 

مجری موظف است اطالعات آزمودنی  11گروه صغار هستند این رضایت نامه می بایست به امضاء ولی قانونی آنها برسد، همچنین بر اساس کد 

 شاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. را راز تلقی و آنرا اف

 IR.LUMS.REC.1396.235کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

بررسی شیوع حضور » ) پایان نامه آقای محمد ضیایی دانشجوی رشته ایموئولوژی( با عنوانمحمد ورزیعلی دکتر طرح تحقیقاتی  -62

ژنهای گروه های خونی گلبول های قرمز در بیماران مبتال به تاالسمی ماژور در استان آنتی بادی ها غیر منتظره ضد آنتی 

حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت  1 مطرح و با توجه به خونگیری جهت انجام آزمایشات مجری موظف است بر اساس کد« لرستان

 عات آن را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید ودر عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. اطال می بایست 11س کد اکتبی و آگاهانه از بیماران اقدام و بر اس

 IR.LUMS.REC.1396.236کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :
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تاثیر دیالیز » طرح تحقیقاتی دکتر طاهره طوالبی) پایان نامه خانم فاطمه احدی دانشجوی ارشد رشته پرستاری( با عنوان -69

مطرح و با عنایت به آنکه طرح فوق بر روی بیماران دیالیزی در اراک انجام می « یت و عوارض شایع حین همودیالیزسرد بر کفا

شود مجری موظف است نسبت به اخذ تائیده کمیته اخالق و کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک 

 اقدام نماید. 

در پیشگیری از نارسایی کلیوی در نوزادان با آسفیکس  بررسی تاثیر آمینوفیلین» ا عنوانب دکتر قباد حیدریطرح تحقیقاتی  -64

بعنوان مداخله مورد بررسی قرار می گیرد مجری  آمینوفیلین مطرح و با توجه به نوع مطالعه که کار آزمایی بالینی می باشد و تاثیر« پری ناتال

حفاظت از آزمودنی ها اقدام نماید، اما با توجه به آنکه بیماران جزء گروه  1 اساس کد موظف است نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه بر

مجری موظف است به ولی قانونی آزمودنی  14. همچنین بر اساس کد این رضایت نامه می بایست به امضاء ولی قانونی آنها برسد صغار هستند

ه به صورت تصادفی در یکی از گروه های مورد یا شاهد قرار می گیرند، همچنین اند ک اطالع دهد که نوزادان آنها در تحقیقی شرکت نموده

، روش اجراء، مدت و زیان های احتمالی را به اطالع والدین نوزادان برساند و به  اطالعات مربوط به طرح 5مجری می بایست بر اساس کد 

تشخیصی درمانی فراهم گردد و در  اید از قبل تمحیدات الزم و امکاناتب 6سواالت آنان پاسخ قانع کننده ارائه دهند و همچنین بر اساس کد 

نیز مجری می بایست اطالعات بیماران را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء  11جبران گردد. بر اساس کد بروز خسارت غیر متعارف، 

 آن نیز کوشا باشد. 

 . بعنوان ناظر اخالقی طرح انتخاب شدندمتخصص کودکان فرجی گودرزی  مژگاندر ضمن خانم دکتر

 IR.LUMS.REC.1396.237کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

 SGI-1027بررسی اثر دارو های شیمی درمانی» ( با عنوانآقای محسن علیزادهپایان نامه  ) دکتر علی اصغر کیانیطرح تحقیقاتی  -61

RG-108 در مقایسه با عصاره موثر چای سبز(EGCG بر روی متیالسیون )miR-181 miR-29 در رده های سلولی لوسمیک 

HLbo THP-1 » .مطرح و انجام آن از نظر کمیته اخالق بالمانع اعالم شد 

 IR.LUMS.REC.1396.238کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

 EC-SOD بررسی سطح آنزیم» ) پایان نامه آقای رضا یاری زاده دانشجوی رشته پزشکی( با عنواندکتر ناصر پژوهیطرح تحقیقاتی  -61

مطرح و با توجه به آنکه بر « )سوپر اکسیددیس موتاز خارج سلولی( و میزان فعالیت آن در ریه موش های صحرایی هیپوتیروئید

 قبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی و رعایتروی حیوان انجام می شود مجری موظف است بر اساس دستورالعمل مرا

 استاندارد ها، نسبت به انجام طرح خود اقدام نماید. 

 IR.LUMS.REC.1396.239کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

مراجعه کننده  سلیاکی بیمارانبررسی فراوانی نسبی انواع طبقه بندی مارش در » با عنوان دکتر اصغر خسرویطرح تحقیقاتی  -61

 «6931 -6931به درمانگاه سلیاک بیمارستان شریعتی تهران و درمانگاه گوارش بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد در سال 
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 11مطرح و انجام آن با توجه به آنکه پرونده خوانی است از نظر کمیته اخالق بالمانع اعالم شد، ضمن آنکه مجری موظف است بر اساس کد 

 و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. اطالعات بیماران را راز تلقی و آن را افشاء ننماید 

 IR.LUMS.REC.1396.240کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

پلیمورفیسم رسی ارتباط بر» با عنوانری دانشجوی پزشکی ( پایان  نامه خانم آتوسا نوذ (دکتر علی اصغر کیانیطرح تحقیقاتی  -68

با بیماری لوپوس اریتماتوز  rs3746444 T>C -miRNA-pre 499و 146a rs 2910164 G>C -miRNA-preهای

حفاظت از آزمودنی ها  1مطرح و با توجه به خونگیری بر اساس رأی کمیته و طبق کد « سیستمیک در جمعیت شهرستان خرم آباد

می بایست اطالعات آنان را راز تلقی و آنرا  11ه از آزمودنی ها اقدام و بر اساس کد مجری موظف است نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهان

  افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. 

 IR.LUMS.REC.1396.241کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

بررسی ارتباط پلی مورفیسم » ) پایان نامه آقای علی دهقانی دانشجوی رشته پزشکی( با عنواندکتر علی اصغر کیانیطرح تحقیقاتی  -63

با بیماری لوپوس ارتیماتوز سیستمیک در  Pre-miRNA-499 rs3746444t>c pre-miRNA-146a rs 2910164 G>Cهای 

حفاظت از آزمودنی ها مجری موظف است  1کد مطرح و با توجه به خونگیری بر اساس رأی کمیته و طبق  «جمعیت شهرستان خرم آباد

می بایست اطالعات آنان را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم  11نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از آزمودنی ها اقدام و بر اساس کد 

  افشاء آن نیز کوشا باشد. 

 IR.LUMS.REC.1396.242کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

های ا، فاکتور های التهابی، بیومارکربر آدیپو کاین ه بررسی اثر عصاره زنجبیل» با عنوان دکتر امیر عباس نژادطرح تحقیقاتی  -21

مطرح و با توجه به آنکه طرح بر روی   «ر شده با بیس فنول آ م های کبدی در موش های صحرایی تیمااسترس اکسیداتیو و آنزی

حیوان انجام می شود مجری موظف است بر اساس دستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی و رعایت استاندارد ها 

 نسبت به انجام طرح خود اقدام نماید. 

 IR.LUMS.REC.1396.243کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

بهبود حفظ حریم خصوصی » ) پایان نامه خانم حدیث کوگانی دانشجوی ارشد پرستاری( با عنواندکتر طاهره طوالبیطرح تحقیقاتی  -26

 مطرح و انجان آن از نظر کمیته اخالق در پژوهش بالمانع اعالم شد. « بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان شهید رحیمی

 IR.LUMS.REC.1396.244پژوهش دانشگاه :کد مصوب کمیته اخالق در 
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بررسی ادراک بیماران از » ) پایان نامه خانم فاطمه جعفرپور دانشجوی ارشد پرستاری( با عنواندکتر فاطمه گودرزیطرح تحقیقاتی  -22

مطرح و  «6931کیفیت مراقبت انسانی در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 

راز تلقی گردد و در  11انجام آن منوط بر رضایت شفاهی بیمار جهت همکاری الزامی، ضمن آنکه اطالعات بیماران می بایست بر اساس کد 

 عدم افشاء آن نیز تالش شود. 

 IR.LUMS.REC.1396.245کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

بررسی تاثیر توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل برعملکرد فیزیکی و اضطراب » با عنوان دکتر ماندانا ساکیطرح تحقیقاتی  -29

 1مطرح و با توجه به نوع مداخله که آموزش و استفاده از پرسشنامه می باشد، بر اساس کد  «مبتالیان به بیماری انسدادی مزمن ریوی

مجری می بایست اطالعات بیماران را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید  11کتبی و آگاهانه الزامی و بر اساس کد  حفاظت از آزمودنی ها اخذ رضایت

 و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. 

 IR.LUMS.REC.1396.246کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

بررسی ارتباط ژنوتیپ » یان راد دانشجوی ارشد ایمونولوژی( با عنوان) پایان نامه خانم بهاره شادکتر فرهاد شاهسوارطرح تحقیقاتی  -24

حفاظت از  1مطرح و با توجه به خونگیری بر اساس رأی کمیته اخالق و طبق کد  «با ابتال به سرطانهای کولورکتال  HLAKIR/های

اطالعات بیمار را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در مجری موظف است 11و آگاهانه الزامی است و بر اساس کد  رضایت کتبی خذآزمودنی ها ا

 عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.

 IR.LUMS.REC.1396.247کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

» ) دانشجوی ارشد رشته باکتری شناسی دانشگاه لرستان با راهنمایی دکتر امین جایدری( با عنوانپیر حیاتیسیاوش پایان نامه آقای  -21

مطرح و با توجه به خونگیری و بر اساس « سرمی تب کبو در کارکنان دامپزشکی استان لرستان با روش الیزایی غیر مستقیم شیوع

نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از افراد مورد پژوهش اقدام نماید و حفاظت از آزمودنی ها مجری موظف است  1رأی کمیته و طبق کد 

اطالعات مربوط به پژوهش، روش ومدت اجرا و زیانهای احتمالی را در اختیار آزمودنی ها قرار دهد و به سواالت آنان پاسخ قانع  5بر اساس کد 

 راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.ی ها را نیز مجری موظف است اطالعات آزمودن 11کننده ارائه دهد و طبق کد 

 IR.LUMS.REC.1396.248کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

بررسی روایی و پایایی مقیاس تعارض زناشویی برای زوجین ایران در سال » با عنوان کلثوم کریمی نژادطرح تحقیقاتی خانم  -21

و با توجه به نوع مطالعه که به صورت مصاحبه می باشد بر اساس رأی کمیته اخالق مجری موظف به اخذ رضایت کتبی و مطرح « 6931

راز  11حفاظت از آزمودنی ها و بدون درج نام می باشد ضمن آنکه موظف است اطالعات آزمودنی ها را بر اساس کد  1 آگاهانه بر اساس کد

  تغییر یابد. 6931به  6931تاریخ اجرای طرح نیز از سال . عدم افشاء آن نیز کوشا باشدتلقی و آنرا افشاء ننماید و در 

 IR.LUMS.REC.1396.249کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :
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بیماران خود مراقبتی و فعال سازی  -تاثیر برنامه ارتقاء فعال سازی بر رفتار» با عنوان دکتر افسانه بیرانوندطرح تحقیقاتی  -21

رتقاء می یابد، در واقع مداخله رفتاری انجام می ش رفتار خود مراقبتی در بیماران امطرح و با توجه به نوع مطالعه که با آموز« نارسایی قلبی

کد  حفاظت از آزمودنی ها مجری موظف به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از آنان می باشد و بر اساس 1شود، طبق رأی کمیته و بر اساس کد 

می بایست به آنها اعالم نماید که در تحقیقی شرکت نموده اند که ممکن است به صورت تصادفی در یکی از دو گروه شاهد یا مورد قرار می  14

 6 کدمجری می بایست اطالعات بیماران را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد، و بر اساس  11گیرند، بر اساس کد 

ایجاد هر گونه خسارت و اشکال، بالفاصله اقدام، و بروز خسارت غیر متعارف  یداتی اندیشیده شود که در صورتیز می بایست از قبل تمهن

  جبران شود. 

 IR.LUMS.REC.1396.250کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

مطرح و با توجه به « چالشهای پیشگیری و درمان ایدز: مطالعه کیفیتبیین » با عنوان دکتر حشمت اله حیدریطرح تحقیقاتی  -28

 1نوع مطالعه که به صورت مصاحبه می باشد و با توجه به آنکه بر روی بیماران مبتال به ایدز می باشد، مجری موظف است بر اساس کد 

نیز محقق می بایست اطالعات بیماران را راز تلقی و  11کد حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از آن اقدام و بر اساس 

 آن را افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.

 IR.LUMS.REC.1396.251کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

پاداش مورفینی،ماندگاری بررسی تاثیر محرومیت از خواب بر ایجاد » با عنوانمجتبی خاکساریان دکتر طرح تحقیقاتی  -23

مطرح و با توجه به آنکه طرح بر روی حیوان انجام می شود مجری موظف است « وابستگی به مورفین و بازگشت رفتار جستجوی مورفین

 نماید. بر اساس دستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی و رعایت استانداردها نسبت به انجام طرح خود اقدام

 IR.LUMS.REC.1396.252کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

 


