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 موضوع: کمیته اخالق درپژوهش دانشگاه

 6/2/51شنبه مورخدوزمان:

 مکان :معاونت تحقیقات وفناوری

 

ناوری صبح درمحل معاونت تحقیقات وف 8راس ساعت  6/2/59شنبه مورخ دوجلسه کمیته اخالق درپژوهش دانشگاه درروز 

تشکیل وبه بحث وبررسی طرحهای تحقیقاتی وپایان نامه های دانشجویی وسایر موارد ارجاعی پرداخت که نتایج آن به 

 شرح ذیل اعالم می گردد:

درمبتالیان به  APCدر ژن  pot hotsهای  بررسی شیوع جهش»باعنوان  مجتبی گرجیدکتر طرح تحقیقاتی  -1

براساس  نیاز به گرفتن نمونه خون از آزمودنیهامطرح وبا توجه به «  در استان لرستان  FAPپولیپوز آدنو ماتوز فامیلی 

 11وطبق کد وآگاهانه از آزمودنیها می باشد  حفاظت از آزمودنیها مجری ملزم به اخذ رضایتنامه کتبی 1رای کمیته وطبق کد 

مگر آنکه دراین ودر عدم افشای آن کوشا باشد ه (( تلقی نمودرازمحقق موظف که اطالعات مربوط به آزمودنی را بعنوان ))

شرکت دادن آزمودنی  11آزمودنی را مطلع نماید وبراساس کد باشد که دراین صورت باید از قبل مسیر محدودیتی داشته

 درپژوهش بدون ارائه اطالعات مربوط به پژوهش ممنوع است ، مگر آنکه آزمودنی آگاهانه ازحق خود درکسب اطالعات صرفنظر

 کرده باشد .

 LUMS.REC.1395.80کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 

 

وکیفیت  بررسی مقایسه ای نمره افسردگی ، رضایت جنسی»باعنوان  خانم کتایون بختیارطرح تحقیقاتی 

اساس بر،  موردنیازنوع طرح واطالعات مطرح وبا توجه به « 59آباد درسالنابارور وبارور شهر خرم  زندگی درزنان

آزمودنیها مجری موظف به اخذ رضایت کتبی وآگاهانه می باشد وهمچنین براساس  زحفاظت ا 1رای کمیته وطبق کد 

 (( تلقی نموده ودرعدم افشای آن کوشا باشد. رازآزمودنی را )) محقق موظف است که اطالعات مربوط به 11کد 

  LUMS.REC.1395.81کد مصوبه اخالق درپژوهش دانشگاه :        

 

ذوب  -فت بیضه منجمدبرساختار با  Cبررسی اثر کوارستین وویتامین » با عنوان خانم اسماء آل کثیرطرح تحقیقاتی  -1

مطرح وبراساس رای کمیته مجری موظف است طرح خودرا براساس جزوه راهنمای «  ( BALB/Cشده موش نابالغ )نژاد 

 ام موارد آنرا رعایت نماید.نحوه انجام کار تحقیقاتی برروی حیوانات انجام وتم

 LUMS.REC.1395.82کد مصوبه اخالق درپژوهش دانشگاه : -

 



در مدل درد  AMRKتعیین اثرات ضد درد وضد التهابی سیگنالینگ » با عنوان  علی خوارزم کیادکتر طرح تحقیقاتی  -2

راهنمای نحوه انجام طرح  مجری موظف است طرح خودرا براساس جزوه مطرح وطبق رای کمیته  «در رت CCIنوروپاتی 

 . برروی حیوانات انجام وهمه موارد آنرا رعایت نماید تحقیقاتی

   LUMS.REC.1395.83کد مصوبه اخالق درپژوهش دانشگاه : 

 

 

 

تعیین اثرات ضد درد وضد التهابی آتور و استاتین ولوزارتان   در مدل » با عنوان  دکتر علی خوارزم کیاطرح تحقیقاتی  -3

مجری موظف است طرح خودرا براساس جزوه راهنمای نحوه انجام طرح  مطرح وطبق رای کمیته « در رت CCIاتی درد نوروپ

 برروی حیوانات انجام وهمه موارد آنرا رعایت نماید . تحقیقاتی

   LUMS.REC.1395.84کد مصوبه اخالق درپژوهش دانشگاه : 

 

 

بررسی میزان » با عنوان  غفارعلی محمودیبه راهنمایی دکتر  )دانشجوی رشته پزشکی( آقای امین تقدیسیپایان نامه  -4

وبا توجه به نوع طرح مطرح « رعایت حقوق بیماران جراحی بستری در بیمارستان شهدای عشایر از دیدگاه بیماران

که محقق موظف است  11براساس کد  اما وعدم مداخله وانجام آن به روش مصاحبه ، اخذ رضایت شفاهی کفایت می نماید

 اطالعات مربوط به آزمودنی را ))راز(( تلقی نموده ودرعدم افشای آن کوشا باشد. 

   LUMS.REC.1395.85کد مصوبه اخالق درپژوهش دانشگاه :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


