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 کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه موضوع :

 6331/ 8/3مورخ  زمان : دوشنبه

 معاونت تحقیقات و فناوری مکان :

و صبح تشکیل و به بحث  8با حضور اعضاء رأس ساعت  8/3/6331جلسه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه روز دوشنبه مورخ 

 بررسی طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی ارجاعی به این کمیته پرداخت که نتایج آن به شرح ذیل اعالم می گردد :

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های » ) پایان نامه خانم راضیه شعبانی دانشجوی رشته پزشکی( با عنواندکتر علی امیریطرح تحقیقاتی  -6

مطرح و با توجه به خونگیری از بیماران و گروه شاهد بر اساس « با بیماری سل ریوی در قوم لر ساکن استان لرستان p2x7 شایع ژن

می بایست اطالعات  11و آگاهانه می باشد و بر اساس کد  حفاظت از آزمودنی ها مجری موظف به اخذ رضایت کتبی 1رأی کمیته و طبق کد 

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

 .IR.LUMS.REC.1396 : 253هوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاکد مص

اثر سلولهای بنیادی » ) پایان نامه آقای احمد خنیفر دانشجوی رشته پزشکی( با عنواندکتر فرزانه چهل چراغیطرح تحقیقاتی  -2

مطرح و با توجه به نوع مطالعه که بر « ماست سل ها در فالپ پوستی موشهای صحرایی دیابتیکمزانشیمی مغز استخوان بر تمرکز 

موظف است بر اساس دستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی و رعایت  ،روی موش انجام می شود مجری

 استاندارد ها نسبت به انجام طرح خود اقدام نماید.

 IR.LUMS.REC.1396  254.یته اخالق در پژوهش دانشگاه:کد مصوب کم

 

تاثیر فاکتور های » ) پایان نامه خانم نیلوفر مسیحی پور دانشجوی رشته پزشکی( با عنواندکتر فریده ملکشاهیطرح تحقیقاتی  -3

مطرح و با توجه به نوع طرح که توصیفی تحلیلی  «بر آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان  مربوط به خشم

می باشد و از طریق پرسشنامه انجام می شود، اخذ رضایت شفاهی از دانشجویان کفایت می نماید. ضمن آنکه مجری می بایست اطالعات 

 راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.  11 شرکت کنندگان را بر اساس کد

 IR.LUMS.REC.1396  255.مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: کد

 

رتباط پلی بررسی ا» زاده دانشجوی رشته پزشکی( با عنوان) پایان نامه خانم نسرین نظردکتر محمد رضا ناظرطرح تحقیقاتی  -4

با توجه به آنکه از گروه های شرکت مطرح و « استان لرستان در قوم لر ساکن Cبا بیماران هپاتیت  IL28Bشایع ژن  مورفیسم های

حفاظت از آزمودنی ها رضایت کتبی و آگاهانه کسب نماید و  1 کننده از پژوهش خون گرفته می شود، مجری موظف است بر اساس کد

 شد.تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا با« راز»اطالعات افراد مورد مطالعه را  11همچنین بر اساس کد 
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 IR.LUMS.REC.1396  256.کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه:

 

 تاثیر آنتی فیبروتیک» ی( با عنوانپزشک ) پایان نامه آقای علی آدینه وند دانشجوی رشتهدکتر فرزانه چهل چراغیطرح تحقیقاتی  -5

مطرح و با « اپلین و تمرین ورزشی در بهبود بازسازی قلبی در آسیب ناشی از ایسکمی ریپر فیوژن قلب ایزوله در موش صحرایی

مجری موظف است بر اساس دستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور  توجه به آنکه طرح بر روی حیوان انجام می گیرد

 ارد نسبت به انجام طرح خود اقدام نماید. علمی و رعایت استاند

 IR.LUMS.REC.1396.257 کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه:

 

بررسی اثر آنتی باکتریال » ) پایان نامه خانم فاطمه عزیزالهی دانشجوی رشته پزشکی( با عنواندکتر فرانک رضاییطرح تحقیقاتی  -1

و بر روی  مطرح و با توجه به آنکه طرح تجربی و در آزمایشگاه «کوکوس فکالیسبیوفیلم انترونایی تشکیل فتودینامیک تراپی بر توا

 مواد آزمایشگاهی انجام می شود انجام آن از نظر کمیته اخالق بالمانع اعالم شد.

  IR.LUMS.REC.1396.258 :ب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاهکد مصو

 

 De)سوالی پرسشنامه تنهایی دجانگ گیرولد 11بررسی روایی و پایایی نسخه » با عنوان رضا حسین آبادی طرح تحقیقاتی آقای -7

Jong Gierveld)) 1مطرح و با توجه به نوع مطالعه که به روش مصاحبه خواهد بود مجری می بایست بر اساس کد  «در سالمندان ایرانی 

تلقی و آنرا افشاء « راز»اطالعات جامعه مورد مطالعه را 11و بر اساس کد حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه اقدام 

 ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.

  IR.LUMS.REC.1396.259 کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه:

بیماران ایدزی با الستوسیستیس در بررسی شیوع انگل تک یاخته ب» با عنوان دکتر ابرهیم بادپروا طرح تحقیقاتی -8

مجری موظف  مطرح و با توجه به آنکه از افراد ایدزی مورد مطالعه نمونه مدفوع گرفته می شود«در استان لرستان LAMPوCRPمتدهای

اطالعات آزمودنی ها  11حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از آنان اقدام و بر اساس کد  1براساس کد  است

و ابتال آنان به بیماری مثبت را شناسایی موارد ضمن آنکه مجری می بایست  تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.«راز»را

 انگلی را اطالع تا نسبت به درمان اقدام شود.

 IR.LUMS.REC.1396.260کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 

 

بر  بررسی اثر کپسول زنجبیل» با عنوانپایان نامه آقای افشین حسنوند دانشجوی پزشکی( (ی ابراهیمییدکتر یحطرح تحقیقاتی  -3

مطرح و با توجه به آنکه از زنجبیل به عنوان « خونرسانی مجدد در بیماران تحت آنژیوپالستی عروق کرون -کاهش آسیب ایسکمی

حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه اقدام نماید، و بر  1می شود،مجری موظف است بر اساس کد  استفاده مداخله

در یکی از گروه های شاهد یا مورد قرار  به آنان اعالم نماید که در تحقیقی شرکت نموده اند که ممکن است به صورت تصادفی 21اساس کد 

به پژوهش،روش اجراء،مدت زمان اجراء و زیانهای احتمالی را در اختیار بیماران قرار دهد و  اید اطالعات مربوطب 5 گیرند،همچنین بر اساس کد
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تلقی و آنرا افشاء ننماید و در « راز»نیز مجری می بایست اطالعات بیماران را 11به سئواالت آنان پاسخ قانع کننده ارائه دهد و بر اساس کد 

 شد.عدم افشاء آن نیز کوشا با

 بعنوان ناظر اخالقی طرح معرفی گردید.  متخصص بیماری های قلب و عروق در ضمن دکتر بابک بهاروند

 IR.LUMS.REC.1396.261کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 

 

تاثیر دیالیز سرد بر  »دی دانشجوی ارشد رشته پرستاری( با عنوانم) پایان نامه خانم فاطمه احدکتر طاهره طوالبیطرح تحقیقاتی  -61

حفاظت از آزمودنی ها مجری  1مطرح و با توجه به انجام مداخله بر اساس رأی کمیته و طبق کد  «کفایت و عوارض شایع حین همودیالیز

تلقی و آنرا «راز»اطالعات بیماران را مجری می بایست 11می بایست نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه اقدام نماید.همچنین بر اساس کد 

نیز بعنوان ناظر اخالقی طرح دکتری اخالق پزشکی ضمن آنکه دکتر مجید طاهری افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. 

 .انتخاب شد

 IR.LUMS.REC.1396.262کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 

بررسی وضعیت سرمی » با عنوان آقای مهدی حبیبی دانشجوی رشته پزشکی( نامه ) پایاننژاددکتر امیر عباس طرح تحقیقاتی  -11

« ، فسفر، کلسیم و آلکالین فسفاتاز در بیماران مبتال به هموفیلی و افراد سالم در شهرستان خرم آیادمنیزیم روی، ویتامین د،

حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت آگاهانه اقدام و همچنین بر اساس  1اساس کد  برمطرح و با توجه به خونگیری،مجری می بایست 

 تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. « راز»می بایست اطالعات بیماران را 11کد 

 IR.LUMS.REC.1396.263کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 

 

بروسال در نمونه های  جستجوی مولکولی باکتری» عضو هیات علمی دانشگاه لرستان با عنوان جایدریدکتر امین طرح تحقیقاتی  -62

خون کامل بیماران تب دار با سابقه تماس با دام یا محصوالت دامی مراجعه کننده به آزمایشگاه ها و بیمارستان های شهرستان 

 حفاظت از آزمودنی ها مجری ملزم به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه 1 و طبق کدمطرح و با توجه به خونگیری بر اساس رأی کمیته « خرم آباد

 تلقی و آن را افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.«راز»مجری می بایست اطالعات بیماران را 11می باشد و طبق کد 

 IR.LUMS.REC.1396.264کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 

 

اثر » دانشجوی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه لرستان به راهنمایی دکتر فیروزه غضنفری با عنوان سید سینا صفری موسویپایان نامه  -63

شفقت خود و کیفیت زندگی بیماران مالتیپل بخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و اضطراب مرگ،

بعنوان مداخله برای آنان استفاده  صخا می باشند و از آموزش های یآنکه آزمودنی های طرح ام اسمطرح و با توجه به  «اسکلرزیس)ام اس(

نیز می  11حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه اقدام نماید و بر اساس کد  1می شود مجری موظف است بر اساس کد 

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

 IR.LUMS.REC.1396.265کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 
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سی سطوح سرمی برر» با عنوان پایان نامه آقای محمد امین برم دانشجوی رشته پزشکی() امیر عباس نژادطرح تحقیقاتی دکتر  -64

مطرح و با توجه به «  در بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالمادیپوکین های اپلین، کمرین و ادیپونکتین 

حفاظت از آزمودنی ها مجری موظف به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه است و  1 خونگیری ازافراد مورد مطالعه،بر اساس رأی کمیته و طبق کد

 اطالعات آزمودنی ها را راز و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. 11بر اساس کد  همچنین مجری موظف است

 IR.LUMS.REC.1396.266کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 

 

در   Apelinو  Irisin, Chemerinبررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپوکین های» با عنوان امیر عباس نژادطرح تحقیقاتی دکتر  -65

 افراد سالم چاق با وزن نرمال و افراد غیرچاق با میزان فعالیت بدنی، دریافت غذایی، شاخص های آنتروپومتریک و سندرم متابولیک، عملکرد

جهت انجام آزمایشات از بیماران خون گرفته می شود مجری بر اساس رأی کمیته و  مطرح و با توجه به آنکه «کلیوی و سیتوکین های التهابی

می بایست اطالعات  11حفاظت از آزمودنی ها موظف به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از بیماران می باشد و همچنین بر اساس کد  1طبق کد 

 ا باشد.آنان را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوش

 IR.LUMS.REC.1396.267کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 

 

روی آدیپوکین های چمرین، آیریزین و آدیپونکتین،   Dثیر مکمل یاری ویتامینتا»با عنوان امیر عباس نژادطرح تحقیقاتی دکتر  -61

 Dو نیز تجویز ویتامین  مطرح و با توجه به گرفتن خون« 2سطوح قند خون ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین در بیماران دیابت نوع 

حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از  1بعنوان مداخله بالینی،مجری موظف است بر اساس رأی کمیته و طبق کد 

اند که ممکن است به صورت تصادفی در یکی از  به آنان اعالم نماید در تحقیقی شرکت نموده 12بیماران اقدام نماید و همچنین بر اساس کد 

مجری می بایست اطالعات بیماران را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء  11دو گروه شاهد یا کنترل قرار گیرند،همچنین بر اساس کد 

 طرح انتخاب شدند.نیز بعنوان ناظر اخالقی متخصص تغذیه مهناز مردانی دکتر  درضمن خانم آن نیز کوشا باشد.

 IR.LUMS.REC.1396.268کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 

بررسی شیوع عفونت های » خانم مریم نیک رو دانشجوی رشته پزشکی( با عنوان ) پایان نامهدکتر شرکت العباسیهطرح تحقیقاتی  -67

آنتی بیوتیکی در بیمارستان مدنی شهر خرم آباددر سال ادراری کودکان از نظر نوع میکروب،عالئم بالینی و الگوی مقاومت 

مطرح و با توجه به نوع طرح که پرونده خوانی و به صورت توصیفی تحلیلی انجام می شود،انجام آن از نظر کمیته اخالق بالمانع است  «6335

آن را افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا  که مجری بر اساس آن می بایست اطالعات بیماران را راز تلقی و 11ولی منوط به رعایت کد 

 باشد.

 IR.LUMS.REC.1396.269کد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 
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