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 51/6/5931 مورخ  دانشگاه پژوهشکمیته اخالق در 

4 

 پژوهش در دانشگاه در کمیته اخالقموضوع: 

 5931-6-51خ دوشنبه مور: زمان

 : معاونت تحقیقات و فناوریمکان

تشکیل  صبح در محل معاونت تحقیقات و فناوری 93/8رأس ساعت  51/6/5931جلسه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 

 و پایان نامه های دانشجویی پرداخت که نتایج آن به شرح ذیل اعالم میگردد. و به بحث و بررسی اخالقی طرحهای تحقیقاتی

بررسی  ررووونی  ل ی  » ) پایان نامه آقای مهرداد رییسی دانشجوی رشته پزشکی( با عنوان دکتر پرستو بهاروندطرح تحقیقاتی خانم -1

مطرح و با توجه بهه نهو   «1931شهرستان خرم آباد د سال  عه کننده به مروکز ترک ولتیادلود ولتیاد وز دیدگاه وررود مروج موثر بر

مجری موظف است اطالعات  51مطالعه که از طریق پرسشنامه اطالعات جمع آوری میشود اخذ رضایت شفاهی از آزمونیها کافی، اما طبق کد 

 .ن کوشا باشدافشاء آانرا افشا ننماید و در عدم تلقی و « راز»آزمودنی را 

  LUMS.REC.1395.116کد مصوبه کمیته وخالق در پژوهش دونشگاه
بررسی  ثریر افیای ت  » ) پایان نامه خانم منصوره دریکوند دانشجوی رشته پزشککی  اکا ونکوان  دکتر جعفررضاییانطرح تحقیقاتی  -2

بالغ  ریپرییوژن عصب سیاتیک در اوش صفرثی  -ثز ثیسکم عصارۀ پوست ثنار بر شاخص های آنت  ثکسیدثن  سرم درآسیب ناش  

مطرح و ار اساس رأی کمیته مجری موظف اسک  طقکد دسکتورال مر مرا قک  و اسکتااده اا ایوانکای گامایشک امی در امکور و مکی « نر

 خود ا دام نماید. طرح نسق  اه انجام

 LUMS.REC.1395.117:کد مصوبه کمیته وخالق در پژوهش دونشگاه

بررسی  ررووونی  » ) پایان نامه خانم زهره میربیک سبزواری دانشجوی رشته پزشکی( بها عنهوان صالح آزودبخت دکتر طرح تحقیقاتی-9

بخش  آندوسکوپ  بیمارستانهای شیهدوی لشیایر و  نسب  متاپالزی روده وی در بیمارون مبتال به دیس پپس  مروجعه کننده به

آندوسکوپی و همچنین بیوپسی،طبق نظر اعضاء و بر اساس مطرح و اا توجه اه انجام  « 1931تا 1931خرم آباد وز دی ماه  شهید رحیم 

بایست مجهری اطالعهات  نیز می 51باشد و بر اساس کد  حفاظت ازآزمودنیها مجری موظف به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از بیماران می5کد 

ا دکتر امیری فوق تخصص ریه بعنوان ناظر اخالقی طهرح انتخها  آزمودنی را راز تلقی و آن را افشاء ننماید و در عدم افشاء آن کوشا باشد.ضمن

 شدند.                    

 LUMS.REC.1395.118 کد مصوبه کمیته وخالق در پژوهش دونشگاه

 

طروح  و روونسنج  پرسشنامه سنجش خود تنظیم  مروقبت سالمت در بیمارون » با عنوان  غالم دکتر محمد طرح تحقیقاتی  -1

مطرح و هر چند که طرح به صورت مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط بیمار و خانواده بیمار انجام میشود امها بها توجهه بهه  «لروق  -ق ب 

حفاظت از آزمودنیهها اخهذ رضهایت کتبهی و  5خانواده بیمار بر اساس رای کمیته و طبق کد سنگین بودن و زمانبر بودن پروسه و درگیر کردن
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تلقهی و «راز»مجری موظف است اطالعات بیماران را  51در طرح الزامی و بر اساس کد  آگاهانه از بیمار و همچنین افراد خانواده شرکت کننده

 آن را افشاء ننماید ودر عدم افشاء آن کوشا باشد.

 LUMS.REC.1395.119  :صوبه کمیته وخالق در پژوهش دونشگاهکد م

تیاثیر توونبخشی  » با عنهوان  پایان نامه آقای پیمان کیخسرو دولتیار دانشجوی ارشد پرستاری ()  دکتر محمد غالم طرح تحقیقاتی -1

مطرح و بر اساس رای کمیته اخالق در پژوهش با توجه به اینکه طرح در  «CABGق ب  بر لم کرد جنس  و تطابق با وسترس در بیمارون 

کرمانشاه انجام میشود اخذ تائید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ضروری می باشد ضمن آنکه انجام پژوهش فهوق از نظهر کمیتهه 

 شرط شرح ذیل بالمانع است:به کی لرستان اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزش

ی اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از بیماران و در صورت نیاز به شرکت اعضاء خانواده بیمار اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از فرد مذکور هم الزامولف(

 است.

شرکت نموده است که ممکن است بهه صهورت تصهادفی در یکهی از گروههای  یکه در پژوهش اطال  داده شود بیمارانبه  51بر اساس کد ب( 

 شاهد یا مورد قرار گیرد.

 تلقی نموده و آن را افشاء ننماید ودر عدم افشاء آن کوشا باشد.« راز»مجری موظف است اطالعات بیمار و خانواده او را 51بر اساس کد  ج(

 LUMS.REC.1395.120 :کد مصوبه کمیته وخالق در پژوهش دونشگاه 

پرستاری ونسیان  در » ) پایان نامه خانم سمیه محمدی اصل دانشجوی رشته پزشکی ( با عنوان   دکتر مژگان خادم طرح تحقیقاتی  -6

توصکیای و اکه صکوری مصکااقه اا گامودنی کا  واا توجه اه نوع طرح که ،العه پرستاری شناس  پدیدور شناسانهبخش ویژه: یک مط

« راا»مجکری موظکف اسک  اطتوکای گامودنی کا را  71نماید. ضمن گنککه اکر اسکاس ککد  کاای  می ، اخذ رضای  شاامی انجام میشود 

 ت قی و گنرا افشاء ننماید و در ودم افشاء گن کوشا ااشد.

 

 LUMS.REC.1395.121 کد مصوبه کمیته وخالق در پژوهش دونشگاه : 

 

ترجمه و » ) پایان نامه خانم فاطمه بهرامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری( با عنهوان  دکتر شیرین حسنوندطرح تحقیقاتی  -7

ولتبار یاب  مقیاس مروقبت پرستاری مط وب در بین بیمارون بستری در بخش مروقبت های وییژه ق بی  بیمارسیتانهای وسیتان 

 51مطرح و طبق رای کمیته و با توجه به نو  مطالعه اخذ رضایت شفاهی از آزمودنیها کفایت مینماید. ضمن آنکهه بهر اسهاس کهد  «لرستان 

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

 LUMS.REC.1395.122 کد مصوبه کمیته وخالق در پژوهش دونشگاه : 

 

مطالعیه پ ی  » ) پایان نامه خانم نگار نوری یزدان دانشجوی ارشد رشته بیوشیمی( باعنوان  دکتر غالمرضا شهسووریطرح تحقیقاتی  -8

و ورتباط آن بیا لیپوپرتیننهیای آتیرو ژنتییک در  1مورریسم های ژنتیک  و رعالیت آنزیمهای مبدل آنژیوتانسین وپاروووکسوناز 

رأی کمیته و طبق کد  مطرح و با توجه به خونگیری جهت انجام آزمایشات تخصصی بر اساس «بیمارون مبتال به آترووسک روز و وررود سالم



3 
 

تلقی و آن « راز»ت اطالعات بیماران را مجری موظف اس 51و براساس کد  کتبی و آگاهانه از بیماران الزامیحفاظت از آزمودنیها اخذ رضایت  5

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

  LUMS.REC.1395.123کد مصوب کمیته وخالق درپژوهش دونشگاه:

 

بررسی  » بهاعنوان  ) طهرح مشهترب بها انسهتیتو پاسهتور ایهران ( و دکتر وحسان مصطفوی حمید مخیریدکتر طرح تحقیقاتی آقای -3

مطرح و باتوجه به  « 1931بروس وز در قصابان و سالخان کشتارگاهای وستان لرستان در سال  سرووپیدمیولوژی توالرم ، تب کیو و

آزمودنیهاسهت و آگاهانهه از وحفاظت از آزمودنیها مجری ملزم به اخذ رضهایت کتبهی 5خونگیری از آزمودنیها،بر اساس رأی کمیته و طبق کد 

آگاهانهه از حهق خهود در   ممنو  است، مگر اینکه خود آزمهودنیادن آزمودنی بدون ارائه اطالعات مربوط به پژوهش شرکت د 55براساس کد 

تلقهی و آن را افشهاء ننمایهد ودر عهدم «راز»مجری موظف است اطالعات آزمودنیهارا  51کسب اطالعات صرفنظر کند و همچنین بر اساس کد

 افشاء آن نیز کوشا باشد ضمن آنکه در موارد مثبت با اجازه بیمار نسبت به معرفی آن به مراکز درمانی جهت درمان اقدام نماید.

 LUMS.REC.1395.124کد مصوب کمیته وخالق درپژوهش دونشگاه:

 

(  (BUNIUM PERSICUM بررس  وثروسکولیسیدول وسانس زیره سیاه» باعنوان دکتر هرمز محمودوندطرح تحقیقاتی  -11

 LUMS.REC.1395.125کد مصوب کمیته وخالق درپژوهش دونشگاه:

 

زیتون سیاه و روغن جیسنیگ قرمز بر مییزون درد و ولتهیاب در  تعین وثر ترکیب روغن» با عنهوان  یاروله یاری پورطرح آقای  -11

مطرح و بر اساس رأی کمیته مجری موظف است طبق دستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانهات آزمایشهگاهی در امهور « موش صحروی  نر

 علمی، نسبت به انجام طرح خود اقدام نماید.

 LUMS.REC.1395.126کد مصوب کمیته وخالق درپژوهش دونشگاه:

 

تائید س ولهای مزونکیمال با منشأ مغز و وسیتخوون و پیرده آمینیون بیر » با عنهوان   چه  چروغ ررزونه دکتر طرح تحقیقاتی  -11

مطرح وبر اساس رأی کمیته مجری موظف است  «یش و تعدود س ولهای ماست س  در رالب پوست  تصادر  در موش صحروی لدگرونو

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

 LUMS.REC.1395.127کد مصوب کمیته وخالق درپژوهش دونشگاه:
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هیپیو  تیاثیر») موضو  پایان نامه دوره دانشجویی کارشناس ارشد خانم الله جعفری ( بها عنهوان  دکتر روح ه لصای طرح تحقیقاتی  -19

مطرح وبر اساس رأی کمیته مجری موظف است طبق دستورالعمل  «تخمدون موش صحروی  ماده   kiss peptinتیروئیدی بر سیستم 

 نجام طرح خود اقدام نماید.مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی نسبت به ا

 LUMS.REC.1395.127کد مصوب کمیته وخالق درپژوهش دونشگاه:

 

تجارت پرستارون پیرومون پیامدهای پرستاری ونسان  در بخشهای مروقبت های » بهاعنوان  دکتر طاهره طوالب طرح تحقیقاتی  -11

چنانچه نیاز بهه اسهتفاده از اطالعهات  51مداخله، انجام طرح از نظر کمیته بالمانع میباشد اما بر اساس کد مطرح با توجه به عدم وجود « ویژه

 ء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.تلقی نموده و آن را افشا« راز»بیماران باشد مجری موظف است این اطالعات را 

 LUMS.REC.1395.128کد مصوب کمیته وخالق درپژوهش دونشگاه:

بررس  میزون ونگ ودروک شده و ورتباط آن با وضطروب، ورسردگ  و کیفییت » با عنهوان  خانم معصومه موحدیطرح تحقیقاتی  -11

 5مطرح و بر اساس رأی کمیته و طبق کد «1931شهرستان خرم آباد، بروجرد و نورآباد در سال  cزندگ  در بیمارون مبتال به هپاتیت 

مجهری مهی بایسهت اطالعهات  51حفاظت از آزمودنیها، مجری ملزم به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از بیماران میباشد و همچنین بر اساس کد

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

 LUMS.REC.1395.129کد مصوب کمیته وخالق درپژوهش دونشگاه:

بررس  تاثیر برنامه حمایت  بیر تطیابق هیجیان  و درک بیمیاری در بیمیارون » با عنهوان  معصومه پور رالح طرح تحقیقاتی  -11

مطرح و بر اساس رأی کمیته با توجه به نو  مطالعه اخذ رضایت شفاهی کفایت نموده،اما مجری موظف است « سرطان  تحت شیم  درمان 

 تلقی نموده و آن را افشاء ننماید و در عدم افشاء آن کوشا باشد.« راز»اطالعات بیماران را  51بر اساس کد

 LUMS.REC.1395.130 کد مصوب کمیته وخالق در پژوهش دونشگاه:

 

 

 

بررس  »( با عنوان  پزشکی ومومی خانم ن ین توک ی) موضو  پایان نامه دوره دانشجویی دوره  مهردود میرزوی دکتر طرح تحقیقاتی  -51

مطرح وبر اساس رأی کمیتهه مجهری موظهف اسهت طبهق  « د تورشن بیضه در اوش های نر –ژل رویال بر آسیب ناش  ثز تورشن وثر 

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

 LUMS.REC.1395.131کد مصوب کمیته وخالق درپژوهش دونشگاه:

 


