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 موضوع: صورتجلسه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه

 9/5/99زمان: دوشنبه مورخ 

 مکان: دفتر معاونت تحقیقات و فناوری 

صبح در  8رأس ساعت 9/5/99کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی لرستان در روز دوشنبه مورخ 

معاونت تحقیقات و فناوری تشکیل و به بحث و بررسی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های ارجاعی محل 

 پرداخت که نتایج آن به شرح ذیل اعالم می گردد.

بررسی اثر سیلی بینین  "با عنوان  و خانم مریم علی پور دکتر مجتبی خاکساریانطرح تحقیقاتی آقای  -1

لود شده در داربست های کیتوسان و آلژینات بر رفتار سلول های پیش ساز عصبی رتی و سلول های 

مطرح و با توجه به آنکه طرح بر روی حیوان انجام می شود مجری موظف است بر اساس  " C6گلیومای 

استانداردها نسبت به انجام طرح خود ی و رعایت دستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علم

 اقدام نماید.

 IR.LUMS.REC.1396.270:دانشگاه  کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش

 

بررسی کارایی عینک های حفاظتی موجود در جوشکاری "با عنوان  دکتر محمد رسولیطرح تحقیقاتی  -2

صرفاً مطرح و با توجه به آنکه  "1399در سال های شهر خرم آباداز نظر کاهش شدت اشعه ماوراء بنفش 

انجام آن از نظر کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه  عینک های جوشکاری مورد آزمایش نورسنجی قرار می گیرند

 بالمانع اعالم شد.

 IR.LUMS.REC.1396.271:کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه 

 

در پستان در سی تی اسکن  xارزیابی دوز دریافتی اشعه  "با عنوان  الناز بلواسیطرح تحقیقاتی خانم  -3

مطرح و با توجه به آنکه جامعه آمار زنان مراجعه کننده به  "یمتر ترمولومینانتزقفسه سینه با استفاده از دو

 حفاظت از آزمودنی ها اخذ رضایت کتبی و1بیمارستان جهت سی تی اسکن قفسه سینه می باشند، بر اساس کد 

سازد در ضمن بر  گاهآگاهانه الزامی است ضمن آنکه مجری می بایست آزمودنی را از روش و مدت اجرای طرح آ

مجری می بایست اطالعات بیماران را محرمانه تلقی کرده و آن را افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز  11اساس کد

 کوشا باشد.

 IR.LUMS.REC.1396.272:کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه 

 

ن در انسان با استفاده از ارزیابی ذرات آلفا گسیل شده از دندا »با عنوان  دکتر مهرداد غالمیطرح تحقیقاتی  -4

مطرح و با توجه به آنکه نمونه های دندانی از دندانهای کشیده شده موجود در کلینیک های دندانپزشکی «  CR-39دزیمتر 
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در طرح به صورت توصیفی انجام می شود انجام آن از نظر کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه بالمانع  استان لرستان است و

 اعالم شد.

 IR.LUMS.REC.1396.273دانشگاه: کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش

 

بین  YMDDبررسی مقایسه ای فراوانی موتاسیونهای» با عنوان بنفشه حسنوندطرح تحقیقاتی خانم = 5

مطرح و با توجه به آزمایش بر « المیودین المیودین و بدون درمان با مزمن تحت درمان با Bبیماران هپاتیت

حفاظت از آزمودنی ها  1بیماران فوق و خونگیری از آنان بر اساس رأی کمیته و طبق کد  روی نمونه های سرمی

اطالعات آزمودنی ها  مجری می بایست 11اساس کد اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از آنان الزامی است و همچنین بر 

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

 IR.LUMS.REC.1396.274کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه:

 

بر آن  بررسی شیوع آلودگی به شپش سر و عوامل موثر» با عنوان نسیرین گله دارطرح تحقیقاتی خانم -9

حفاظت از آزمودنی ها  1 مطرح بر اساس کد« 1399در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر خرم آباد در سال 

می باشند این رضایت مجری موظف به اخذ رضایت کتبی می باشد اما با توجه به آنکه جامعه آماری جزء گروه صغار 

مجری میبایست اطالعات  11 به امضاء ولی قانونی آنها برسد،همچنین بر اساس کد 42نامه باید بر اساس کد 

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

 IR.LUMS.REC.1396.275کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه:

 

ین و اولویت بندی معیارهای مکان یابی و یتع» باعنوان صارمیانمرضیه  خانمطرح تحقیقاتی -7

مطرح و انجام آن از نظر کمیته اخالق بالمانع اعالم « استقراربیمارستان بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی

 شد.

 HBsAgدر بیماران HDVارزیابی اپیدمیولوژی ویروس » با عنوان لودکتر مهدی آجورطرح تحقیقاتی  -8

و بر  مطرح« 1399مثبت با استفاده از تکنیک های سرولوژی و مولکولی در شهرستان خرم آباد در سال

اخذ رضایت کتبی و آگاهانه حفاظت از آزمودنیها  1 اساس رأی کمیته و با توجه به خونگیری از آزمودنی ها طبق کد

تلقی و آن را افشاء « راز»مجری موظف است اطالعات آزمودنیها را  11از بیماران الزامی و همچنین بر اساس کد 

 ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.

 IR.LUMS.REC.1396.276دانشگاه : کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش

 

      RG در مقایسه با آنتی متابولیت EGCG بررسی اثر» با عنوان دکتر علی اصغر کیانیطرح تحقیقاتی -9

مطرح و با توجه  «THP-1 در رده سلولی SOCS1بر روی سیکالسیون و بیان ژن سرکوب کننده تومور 108

به نوع طرح که بر روی سلول در آزمایشگاه به انجام می رسد،انجام آن از نظر کمیته اخالق در پژوهش بالمانع می 

 باشد.
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 6.277IR.LUMS.REC.139کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه:

 

» ) پایان نامه آقای نوید کریمی خرمی دانشجوی رشته پزشکی( با عنواندکتر مهرداد نامداریطرح تحقیقاتی  -11

آنژیوپالستی و استنت گذاری شده خرم  PADبیماری در مبتالیان به  ودبررسی عوامل مرتبط با میزان ع

مطرح و باتوجه به نوع طرح که پرونده خوانی است انجام آن از نظر کمیته اخالق  «1395-1384آباد از سال 

تلقی و آنرا افشاء ننماید و « راز»اطالعات بیماران را 11بالمانع اعالم شد،ضمن آنکه مجری می بایست بر اساس کد 

 در عدم آفشاء آن نیز کوشا باشد.

 REC.1396.278IR.LUMS.دانشگاه : کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش

 

بر تمایز  (Aleo vera)بررسی تاثیر ژل برگ آلوئه ورا» با عنوان دکتر ماندانا بیگی بروجنیطرح تحقیقاتی  -11

مطرح و با توجه به آنکه طرح بر روی « سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر سلولهای بتای پانکراس

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

 استانداردها نسبت به انجام طرح خود اقدام نماید.

 IR.LUMS.REC.1396.279کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

» ) پایان نامه خانم سمیه ریاحی دانشجوی رشته پرستاری( با عنواندکتر فاطمه گودرزیطرح تحقیقاتی  -12

بررسی تاثیر آموزش مولفه های هوش معنوی بر صالحیت مراقبت معنوی در پرستاران بخش های 

حفظ اطالعات  11مطرح و انجام آن منوط بر رضایت شفاهی جامعه آماری و نیز بر اساس کد « مراقبت ویژه

 و عدم افشاء آن به تصویب کمیته اخالق در پژوهش رسید. « زرا» آزمودنی ها بعنوان

 IR.LUMS.REC.1396.280دانشگاه: کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش

از افت تحصیلی دانشجویان  ذینفعان بتجار» با عنوان سیده فاطمه قاسمیطرح تحقیقاتی خانم  -13

 ن از نظر کمیته اخالق بالمانع اعالم شد.مطرح و انجام آ« پرستاری و مامایی خرم آباد: مطالعه کیفی

 IR.LUMS.REC.1396.281کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

بررسی تاثیر » دانشجوی رشته پزشکی( با عنوانتفت ) پایان نامه خانم زکیه دکتر معصومه غفارزادهطرح تحقیقاتی  -14

مطرح و با توجه به انجام « سال 15-45در خانمهای سنین بارداری رحمی داروی آتروواستاتین بر اندازه میوم های

حفاظت از آزمودنیها می بایست نسبت  1مراحل و تجویز داروی آتروواستاتین به گروه کنترل در این طرح مجری بر اساس کد 

که ر تحقیقی شرکت نموده اندبه آزمودنیها اعالم نماید که دمی بایست  14به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه اقدام و بر اساس کد 

مجری می بایست  11ممکن است به طور تصادفی در یکی از دو گروه شاهد یا کنترل قرار گیرند،همچنین بر اساس کد 

 اطالعات آزمودنیها را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.
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آخر آنزیمهای کبدی را چک نماید و در صورت باالبودن باید مصرف  هفتهاول و هفتهگروه کنترل در برای در ضمن 

 نیز خارج شوند. لیه ارج شود. خانمهای باردار و بیماران دچار نارسایی کخآن قطع و بیمار از طرح 

 بعنوان ناظر اخالقی طرح انتخاب شدند.دکتری بهداشت باروری در ضمن خانم دکتر سهیال پیرداده بیرانوند 

 IR.LUMS.REC.1396.282دانشگاه:  کمیته اخالق در پژوهشکد مصوبه 

 

بررسی » با عنوان دکتر بابک هادیاندانشجوی رشته پزشکی با راهنمایی  مرجان حسینیپایان نامه خانم  -15

مطرح و با توجه به  «1395دیستروفی در بیماران دیالیزی شهر خرم آباد در سال آزمایشگاهی شیوع استئو

حفاظت از آزمودنیها نسبت به اخذ رضایت  1ماه مجری موظف است بر اساس کد  6خونگیری از بیماران همودیالیزی با سابقه 

می بایست اطالعات آنان را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن  11کتبی و آگاهانه از بیماران اقدام و بر اساس کد 

 باشد. نیز کوشا

 3IR.LUMS.REC.1396.28کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 

 

» (با عنوان) پایان نامه دانشجویی خانم مریم حسنوند دانشجوی رشته پزشکیدکتر غالمرضا طالعیطرح تحقیقاتی  -19

مطرح و با توجه به خونگیری از بیماران دو  «با ابتال به اختالل دو قطبی CMV وHSVبررسی رابطه آلودگی دو ویروس 

حفاظت از آزمودنیها مجری موظف به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه  1،بر اساس کد )ع( قطبی بستری در بیمارستان امام رضا

نونی می باشد، اما چنانچه بیماری خود قادر به تشخیص نباشد بر اساس نظر روانپزشک مرکز،رضایت نامه باید به امضاء قیم قا

و آن را افشاء ننماید و در عدم افشاء « تلقی» مجری موظف است اطالعات بیمار را راز  11بیمار برسد، همچنین بر اساس کد 

 آن نیز کوشا باشد.

 4IR.LUMS.REC.1396.28کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 

 

توکسوپالسموزیس در بیماران همودیالیزی سرم بررسی » با عنوان دکتر شیرزاد فالحیطرح تحقیقاتی  -17

مطرح و با توجه به خونگیری از  «PCRبا روش  1399( بیمارستانهای منتخب شهر تهران در سال IgGیا IgMمثبت)

حفاظت از آزمودنیها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از بیماران  1الیزی، مجری موظف است بر اساس کدبیماران همودی

مجری می بایست اطالعات بیماران را راز تلقی و آن را افشاء ننماید ودر عدم افشاء آن  11اقدام نماید، ضمن آنکه بر اساس کد 

فی نژاد تهران و بیمارستانهای بیمارستان لبااما با توجه به آنکه طرح بر روی بیماران همودیالیزی نیز کوشا باشد 

شرق تهران و ورامین می باشد طرح می بایست به تصویب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه شهید بهشتی تهران 

 نیز برسد.

 5IR.LUMS.REC.1396.28دانشگاه:  کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش

 

کیفیت درس بهداشت مادران و نوزادان دانشجویان ارتقاء » با عنوان سیده فاطمه قاسمیپایان نامه دکتری خانم  -18

مصوب دانشگاه  «کارشناسی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان: مطالعه ای اقدام پژوهی مشارکتی
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به تصویب کمیته اخالق آن دانشگاه رسیده  IR.TUMS.FNM.REC.1396.2212با کد اخالقی که علوم پزشکی تهران

ه محل اجرای طرح در دانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشد، انجام آن از نظر کمیته اخالق در پژوهش است، با توجه به آنک

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان بالمانع اعالم شد.

« اندول در ایسکمی رپر فیوژن کلیوی در رت بررسی اثرات حفاظتی» با عنوان دکتر سجاد پاپیطرح تحقیقاتی  -19

ه طرح بر روی حیوانات انجام می شود، مجری موظف است بر اساس دستورالعمل مراقبت و استفاده از مطرح و با توجه به آنک

 حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی و رعایت استانداردها نسبت به انجام طرح خود اقدام نماید.

 6IR.LUMS.REC.1396.28دانشگاه:  کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش

در مدل  Cواستاتین و ویتامین بررسی اثرات همزمان آترو » با عنوان دکتر ابوالفضل عباس زادهطرح تحقیقاتی  -21

مطرح و با توجه به آنکه طرح بر روی حیوانات انجام می شود، مجری موظف است بر اساس  «درد نوروپاتی در رت

ستانداردها نسبت به انجام طرح خود اقدام دستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی و رعایت ا

 نماید.

 7IR.LUMS.REC.1396.28کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 

 

 بررسی شیوع متاسیونهای طبیعی مقاوم به درمان با داروهای» با عنوان دکتر صیاد خانی زاده طرح تحقیقاتی -21

ایزوله شده از بیماران مبتال به عفونت مزمن با این ویروس  Cدر ژنوتایپ های ویروس هپاتیت  Ns5A مهار کننده

حفاظت از آزمودنیها  1مجری بر اساس کد  ،مطرح و با توجه به گرفتن خون از بیماران «DAAقبل از درمان با داروه های 

ملزم است اطالعات آزمودنی  17می بایست نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از آنان اقدام نماید و همچنین بر اساس کد 

 تلقی و آن را افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. «راز»ها را 

 8IR.LUMS.REC.1396.28کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 

 

به  مبتالدر بیمارن  TLR3بررسی پلی مورفیسم ناحیه پروموتور ژن » با عنوان الهام مومنی خانم طرح تحقیقاتی -22

 1بر اساس کد مطرح و با توجه به گرفتن خون از گروه مورد و شاهد مجری موظف است  «از استان لرستان HCV عفونت

ملزم  11حفاظت از آزمودنیها می بایست نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از آنان اقدام نماید و همچنین بر اساس کد 

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

 89IR.LUMS.REC.1396.2کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 

گزامتازون و متوکلوپرامید و بررسی و اثر پیش دارویی د» با عنوان جهانبخش رضانژادیطرح تحقیقاتی آقای  -23

مطرح و با توجه به نوع « بعد از عمل جراحی سزارین تحت بی حسی اسپاینال غپالسبو در کاهش تهوع و استفرا

متازون و متوکلوپرامید بعنوان مداخله استفاده می شود مجری دگزا مطالعه که کارآزمایی بالینی می باشد و در آن از داروهای 

اقدام و این رضایت باید به امضاء  حفاظت از آزمودنیها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه 1می بایست بر اساس کد 

اعالم نماید که در تحقیقی خود مجری موظف است به جامعه آماری  14همسران آنان نیز برسد، و همچنین بر اساس کد 

شرکت نموده اند که ممکن است به طور تصادفی در یکی از گروههای شاهد یا مورد قرار گیرند، و همچنین به تمام سواالت 
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مجری  11زیان احتمالی آن، پاسخ قانع کننده بدهد، و همچنین بر اساس کد  و طرح، مدت زمان آن و ضرر آنان در مورد

 تلقی و آن را افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. «راز»موظف است اطالعات آزمودنیها را 

 شدند.بعنوان ناظر اخالقی طرح انتخاب  صدیقه ندری متخصص بیهوشیدر ضمن دکتر 

 0IR.LUMS.REC.1396.29دانشگاه:  کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش

 

تاثیر » خانم حلیمه خاتون زارع دانشجوی ارشد پرستاری( با عنوان ) پایان نامهدکتر محمد غالمیطرح تحقیقاتی  -24

مطرح و با توجه به نوع طرح که « کپسول سنبل الطیب بر کیفیت خواب بیماران پیوندی بای پس عروق کرونر

حفاظت از  1مجری می بایست بر اساس کد کارآزمایی بالینی می باشد و از سنبل الطیب بعنوان مداخله استفاده می شود 

اعالم آزمودنیها مجری موظف است به  14و همچنین بر اساس کد نماید آزمودنیها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه اقدام 

در تحقیقی شرکت نموده اند که ممکن است به طور تصادفی در یکی از گروههای شاهد یا مورد قرار گیرند، و  نماید که

تلقی و آن را افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز  «راز»مجری موظف است اطالعات آزمودنیها را  11همچنین بر اساس کد 

 کوشا باشد.

 .بعنوان ناظر اخالقی طرح انتخاب شدند روقبابک بهاروند متخصص قلب و ع دکتر در ضمن

 1IR.LUMS.REC.1396.29دانشگاه:  کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش

 

ترجمه و » مریم بابایی دانشجوی ارشد پرستاری( با عنوانخانم ) پایان نامه دکتر مژگان خادمیطرح تحقیقاتی  -25

سایکو ابزار می باشد، انجام آن  و با توجه به نوع مطالعه مطرح« ویژگیهای روان سنجی مقیاس درجه بندی سازه همدلی

 از نظر کمیته اخالق بالمانع اعالم شد.

 2IR.LUMS.REC.1396.29دانشگاه:  کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش

 انشکشیمیایی گیاه کنگر، ارزش غذایی و خواص بررسی» عنوانبا دکتر مهناز مردانیطرح تحقیقاتی  -29

مطرح و با توجه به نوع مطالعه که توصیفی می  «1399،پنامه،مرو،ریواس و ارزیابی خطر آنها در استان لرستان در سال

 باشد،انجام آن از نظر کمیته اخالق در پژوهش بالمانع اعالم شد.

 3IR.LUMS.REC.1396.29: دانشگاه کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش

و خود کارآمدی پرستاران شاغل  بررسی ارتباط هوش معنوی» با عنوان شورانگیز بیرانوندخانم  طرح تحقیقاتی -27

مطرح و با توجه به نوع مطالعه که توصیفی  «1399در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 

 تحلیلی می باشد انجام آن از نظر کمیته اخالق در پژوهش بالمانع اعالم شد.

 IR.LUMS.REC.1396.294: دانشگاه به کمیته اخالق در پژوهشکد مصو

 

بررسی خواص ضد باکتری و ضد سرطانی نانو ذرات طال و نقره سنتز » با عنوان دکتر سلیمی کیاطرح تحقیقاتی  -28

مطرح و با توجه به نوع طرح که به صورت آزمایشگاهی انجام می شود « Dracocephalum kotschyi شده توسط گیاه

 انجام آن از نظر کمیته اخالق بالمانع اعالم گردید.
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 5IR.LUMS.REC.1396.29دانشگاه:  کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش

 

» با عنوان (دکتر محمود بهمنی Ph.o by Research) پایان نامه دکتر مروت طاهری کالنیطرح تحقیقاتی  -29

و کرول اکسید تیتانیوم سنتز شده با مرزنجوش،گل راعی،کاروابررسی اثر ضد باکتریایی و ترمیمی نانو ذرات دی 

هیپریسین لود شده در داربست آلژینات در زخم های عفونی شده با استافیلو کوکوس ارئوس در موش صحرایی 

و با توجه به آنکه طرح بر روی حیوانات انجام می شود، مجری موظف است بر اساس دستورالعمل مراقبت و مطرح  «دیابتی

 ستفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی و رعایت استانداردها نسبت به انجام طرح خود اقدام نماید.ا

 IR.LUMS.REC.1396.296دانشگاه:  کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش

 

بررسی سطح » ) پایان نامه آقای بهنام گودرزی دانشجوی ارشد پزشکی( با عنواندکتر ناصر پژوهیطرح تحقیقاتی  -31

) سوپر اکسید دیس موتاز خارج سلولی( و میزان فعالیت آن در ریه موش های صحرایی هایپر -SOD ECآنزیم 

و با توجه به آنکه طرح بر روی حیوانات انجام می شود، مجری موظف است بر اساس دستورالعمل مراقبت و مطرح  «تیروئید

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

 IR.LUMS.REC.1396.297دانشگاه:  کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش
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