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 موضوع : کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه

 24/7/1396زمان : دوشنبه مورخ 

 مکان : معاونت تحقیقات و فناوري

تحقیقات و صبح با حضور اعضاء در محل معاونت  8رأس ساعت  24/7/1396کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه روز دوشنبه مورخ 

ارجاعی پرداخت که نتایج آن به شرح ذیل  فناوري تشکیل و به بحث و بررسی طرحهاي تحقیقاتی،پایان نامه ها و سایر موارد

 اعالم میگردد.

شناسایی  نظام غذایی بومی قوم لک و تعیین میزان مواد « با عنوان راهیم فالحی و آقاي محمد چغلونددکتر ابطرح تحقیقاتی  -1

به از افراد مورد با توجه به نوع طرح که عالوه بر پرسشنامه و مصاح مطرح و »ارزش غذایی غذاهاي بومی و ارزیابی خطر آنمغذي و 

حفاظت از آزمودنی ها اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از آزمودنی ها  1گرفته می شود بر اساس رأي کمیته و طبق کد  گیري پژوهش نمونه خون
این رضایت نامه می بایست به امضاء ولی قانونی آنها  24که جزء گروه صغار می باشند بر اساس کد  ییبراي آزمودنی ها الزامی است،ضمن آنکه

تلقی و آنرا افشاأ ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا » راز«محقق موظف است اطالعات مربوط به آزمودنی را 17برسد، همچنین بر اساس کد 
 باشد.

 IR.LUMS.REC.1396.304 :خالق در پژوهش دانشگاهکد مصوبه کمیته ا
 

بررسی خواص شیمیایی،ارزش غذایی،نحوه مصرف و باورهاي مردم در مورد « با عنوان دکتر ابراهیم فالحیطرح تحقیقاتی  -2

 هاي وحشی شنگ،پاغازان،بن سرخ،علف چشمه و سریش) و میوه برخی از درختچه برخی از گیاهان وحشی خوراکی شامل(

و با توجه به  مطرح» 1396و ارزیابی خطر آن در استان لرستان در سال  »شامل: کنار،کنار پارسی،زرشک،زالزالک زرد،زالزالک قرمز

 آنکه انجام آن به صورت مصاحبه و تکمیل پرسشنامه می باشد، انجام آن توسط کمیته اخالق بالمانع اعالم گردید.

 IR.LUMS.REC.1396.305 :هکد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگا
 

 »1395الی  1393بررسی میزان بروز سرطانها در استان لرستان در سالهاي « با عنوان دکتر آزیتا ظفر محتشمطرح تحقیقاتی  -3

 17 مطرح و با توجه به نوع مطالعه که پرونده خوانی می باشد،انجام آن از نظر کمیته اخالق بالمانع اعالم گردید،ضمن آنکه مجري بر اساس کد
 تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.» راز«حفاظت از آزمودنی ها موظف است اطالعات مربوط به بیماران را

 IR.LUMS.REC.1396.306 :به کمیته اخالق در پژوهش دانشگاهکد مصو
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بررسی تاثیر موسیقی بر الگوي ضربان قلب جنین « مبنی بر طرح مجدد طرح تحقیقاتی ایشان با عنوان لیال فتحیدرخواست خانم  -4

که به دلیل  انجام طرح غیر درمانی بر روي جنین توسط کمیته اخالق رد شده بود، مجدد با  )»NSTدر طی انجام آزمون بدون استرس(

مورد بررسی قرار گرفت اما با توجه به آنکه از )» NSTبررسی تاثیر موسیقی بر الگوي آزمون استرس(« انجام اصالحات و تغییر عنوان به 

جت االسالم مرادي عضو کمیته اخالق در دانشگاه را در مورد استفاده از ابتدا مجري تایید حموسیقی استفاده می شود، مقرر شده 

 موسیقی اخذ و در صورت تایید کمیته اخالق نسبت به صدور رأي اقدام نماید. 

خوشاریزه بر فیبروزیس ناشی از پاراکوآت در  بررسی اثر امولسیون اسانس« با عنوان دکتر ناصر پژوهیطرح تحقیقاتی  -5

و با توجه به آنکه مطالعه بر روي موش صحرایی انجام می شود مجري موظف است بر اساس  مطرح »بد موش صحرایی،کلیه و کریه

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

 IR.LUMS.REC.1396.307 :کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه
 

مطرح و با » تجربه عدم تبعیت از درمان در بیماران تحت شیمی درمانی تزریقی« با عنوان دکتر شهین ساالروندطرح تحقیقاتی  -6

 توجه به نوع مطالعه که به روش مصاحبه انجام می شود، انجام آن از نظر کمیته اخالق در پژوهش بالمانع اعالم گردید.

 IR.LUMS.REC.1396.308 :کمیته اخالق در پژوهش دانشگاهکد مصوبه 
 

بررسی اثر دو ماده کارواکرول و کورستین بر روند بیماري مالتیپل اسکلروزیس در « با عنوان مهدیه احمديتحقیقاتی خانم طرح  -7

مجري مطرح و با توجه به آنکه مطالعه بر روي حیوان انجام می شود  »و بررسی بیان ژنهاي مرتبط با فرایند التهاب  EAEمدل حیوانی

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

 IR.LUMS.REC.1396.309 :کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه
 

در مادران باردار با زایمان طبیعی و ارتباط آن با سطح  D تعیین سطح ویتامین« با عنوان دکتر معصومه غفارزادهطرح تحقیقاتی  -8

حفاظت از آزمودنی ها از  1مطرح و با توجه به خونگیري از مادران و نوزادان،مجري موظف است طبق کد  »در نوزادان آنها Dویتامین 

براي نوزادان که جزء گروه صغار هستند این رضایت نامه باید به امضاء ولی قانونی  24و کتبی اخذ نماید، و بر اساس کد مادران رضایت آگاهانه 
تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا » راز«مجري می بایست اطالعات آزمودنی ها را 17آنها برسد و همچنین بر اساس کد 

 باشد.

 IR.LUMS.REC.1396.310 :اخالق در پژوهش دانشگاه کد مصوبه کمیته
 

« تحت عنوان دکتر وحید ولی پوربا راهنمایی  دانشجوي ارشد فیزیولوژي بالینی دانشگاه لرستانزاده  آقاي محمد فتحیپایان نامه  -9

و با  مطرح» تحت بالینی بررسی یک دوره فعالیت هوازي بر برخی از شاخص هاي فیزیولوژیکی زنان مبتال به کم کاري تیرویید

حفاظت از  1گرفته می شود بر اساس رأي کمیته و طبق کد  کشاخص هاي فیزیولوژی توجه به آنکه از آزمودنی ها نمونه خون جهت آزمایش
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، همچنین آزمودنی ها مجري موظف به اخذ رضایت نامه کتبی و آگاهانه می باشد، ضمن آنکه پرسشگران و نمونه گیران می بایست خانم باشند
 تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.»راز«مجري می بایست اطالعات آزمودنی ها را 17بر اساس کد 

 IR.LUMS.REC.1396.311 :کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه
 

تاثیر « با عنوان دکتر وحید ولی پوردانشجوي ارشد فیزیولوژي بالینی دانشگاه لرستان به راهنمایی  خانم سحر علیمراديپایان نامه  -10

مطرح و با توجه  »و هورمون هاي تیروییدي زنان مبتال به کم کاري تیرویید تحت بالینی IGF-1یک دوره فعالیت هوازي بر سطوح 

حفاظت از آزمودنی  1ي فیزیولوژي گرفته می شود بر اساس رأي کمیته و طبق کد به آنکه از آزمودنی ها نمونه خون جهت آزمایش شاخص ها
ها مجري موظف به اخذ رضایت نامه کتبی و آگاهانه می باشد، ضمن آنکه پرسشگران و نمونه گیران می بایست خانم باشند، همچنین بر اساس 

 ء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.تلقی و آنرا افشا»راز«مجري می بایست اطالعات آزمودنی ها را 17کد 

 IR.LUMS.REC.1396.312 :کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه

 

بررسی اثر ضد باکتریایی،ضد قارچ،ضد التهابی نانو ذرات سنتز شده به روش سنتز سبز « با عنوان دکتر سمیه شاهرخیطرح  -11

مطرح و با توجه به آنکه طرح بر روي حیوان انجام می شود مجري موظف است بر  »بنجک با استفاده از اسانس گیاه مرزه خوزستانی و

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

 IR.LUMS.REC.1396.313 :کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه

 

بررسی ارتباط پلی « ( پایان نامه آقاي مبین خوش بین دانشجوي ارشد بیوشیمی) با عنواندکتر غالمرضا شاهسواريطرح تحقیقاتی  -12

مطرح و  »و مقادیر کمی آن با ابتال به بیماري آترواسکلروز Eسلکتین ، PECAM-1 مور فیسم هاي ژنتیکی در مولکولهاي چسبنده

 1خصصی اخذ می شود، مجري می بایست طبق کد تبا توجه به آنکه از آزمودنی ها در گروه شاهد و کنترل نمونه خون جهت آزمایشات 
» راز«موظف است اطالعات بیماران را 17حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه اقدام نماید و همچنین بر اساس کد 

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

 IR.LUMS.REC.1396.314 :کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه

 

و مفنامیک اسید بر پس درد زایمان در زنان مراجعه مقایسه اثر کپسول سیاه دانه « با عنوان دکتر فاطمه جنانیطرح تحقیقاتی  -13

مطرح و با توجه به انجام مداخله و تجویز کپسول سیاه دانه در  »1396عسلیان شهر خرم آباد در سال کننده به بیمارستان آموزشی 

مجري می بایست نسبت به اخذ رضایت حفاظت از آزمودنیها  1بر اساس رأي کمیته و طبق کد  ،میک اسید در گروه شاهداگروه کنترل و مفن
مجري می بایست به آزمودنی ها اطالع دهد که در تحقیقی شرکت نموده اند که  12کد کتبی و آگاهانه اقدام نماید، ضمن آنکه بر اساس 

اطالعات مربوط به  18می بایست بر اساس کد مجري ممکن است به طور تصادفی در یکی از گروههاي شاهد یا مورد قرار گیرند، ضمن آنکه 
مدت روش پژوهش و ضرر و زیانهاي احتمالی آن را در اختیار آزمودنی ها قرار داده و به تمام سئواالت آنها پاسخ قانع کننده ارائه دهد. 
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در ضمن  باشد. تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا» راز«مجري می بایست اطالعات آزمودنی ها را 17همچنین بر اساس کد 

 . دوز مورد استفاده سیاه دانه می بایست تعیین شود و روش متدلوژي طرح نیز به تایید دکتر بیرجندي برسد

با توجه به آنکه طرح کار آزمایی بالینی می باشد خانم پروین آستی عضو هیات علمی گروه مامایی بعنوان ناظر اخالقی طرح 

 انتخاب شدند.

 IR.LUMS.REC.1396.315 :در پژوهش دانشگاهکد مصوبه کمیته اخالق 
 

بررسی خستگی بینایی در کاربران کامپیوتر در کارکنان بانکهاي شهر خرم « با عنوان آرزو اسماعیل زاده خانمطرح تحقیقاتی  -14

نمودن  تلقی» راز«مبنی بر 17و آگاهانه و نیز رعایت کد  رأي کمیته منوط بر اخذ رضایت کتبیمطرح و انجام آن از نظر  »1396آباد در سال 

 اطالعات آزمودنی ها و عدم افشاء آن به تصویب کمیته اخالق در پژوهش رسید.

 IR.LUMS.REC.1396.316 :کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه
 

بررسی عوامل « ( پایان نامه خانم زهرا شمس الدین بیرانوند دانشجوي رشته پزشکی) با عنواندکتر اعظم محسن زادهطرح تحقیقاتی  -15

مطرح و بر اساس رأي کمیته » 1395سال آسمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدنی در سال  14تا2موثر بر بستري کودکان 

به آنکه به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه اقدام نماید، اما با توجه  حفاظت از آزمودنی ها نسبت 1مجري می بایست طبق کد  در پژوهش اخالق
مجري می  17به امضاء ولی قانونی آنها برسد، همچنین بر اساس کد  24بیماران جزء گروه صغار هستند این رضایت نامه باید بر اساس کد 

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

 IR.LUMS.REC.1396.317 :کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه
 

دانشجوي ارشد ژنتیک دانشگاه شهید چمران اهواز با راهنمایی دکتر سید رضا کاظمی نژاد با  سیده زهرا شاهرخیان نامه خانم پای -16

در ژن  1123G>C- (rs2488457و 1858C>T (rs2476601)+بررسی همراهی پلی مورفیسم هاي تک نوکلئوتیدي(« عنوان

PTPN22 مجري موظف به اخذ  بیماراناز مطرح و با توجه به خونگیري  »با بیماري لوپوس سیستمیک اریتماتوس در استان لرستان

می بایست اطالعات بیماران  71حفاظت از آزمودنی ها می باشد، همچنین بر اساس کد  1رضایت کتبی و آگاهانه از آزمودنی ها بر اساس کد 
 تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.» راز«را

 IR.LUMS.REC.1396.318 :کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه
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