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 موضوع : کمیته اخالق در پژوهش

 21/12/1396زمان : دوشنبه مورخ 

 مکان : معاونت تحقیقات و فناوري

صبح در محل معاونت  8رأس ساعت  21/12/1396جلسه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 

فناوري تشکیل و به بحث و بررسی اخالقی طرحهاي تحقیقاتی پیشنهادي،پایان نامه ها و سایر موارد تحقیقات و 

 ارجاعی پرداخت که نتایج آن به شرح ذیل اعالم می گردد.

کارنیتین بر پروفایل هاي لیپیدي و فاکتور -تاثیر مکمل یاري ال« با عنوان دکتر عزت اله فاضلی مقدمطرح تحقیقاتی  -1

 کارنیتین -و از الرح که کارآزمایی بالینی می باشد مطرح و با توجه به نوع ط »التهابی در بیماران عروق کرونر قلبهاي 

مجري می بایست از آنان رضایت حفاظت از آزمودنی ها  1 بر اساس کدبعنوان مداخله در بیماران عروق کرونر استفاده می شود،لذا 
و  یپیشگیري،تشخیصتحقیق،تمهیدات الزم از قبیل امکانات  نیز می بایست قبل انجام 6س کد کتبی و آگاهانه اخذ نماید و بر اسا

مجري موظف است اطالعات  17و همچنین بر اساس کد  درمانی فراهم باشد تا در صورت بروز خسارت غیر متعارف جبران شود
کلیه اطالعات مربوط به  مجري همچنین موظف استتلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.» راز«بیماران را

ئه آنان پاسخ قانع کننده ارا و همچنین به کلیه سئواالت مدت زمان آن ضرر و زیان احتمالی در اختیار آزمودنی ها قرار دهد پروژه،
که ممکن است به صورت  می بایست به بیماران اعالم نماید که در تحقیقی شرکت نموده اند 12دهد. همچنین بر اساس کد 

 تصادفی در یکی از دو گروه شاهد یا مورد قرار گیرند.

 .بعنوان ناظر اخالقی طرح انتخاب شدند فوق تخصص قلب و عروق در ضمن دکتر یحیی ابراهیمی

 .1396.385IR.LUMS.REC اخالق در پژوهش دانشگاه :کد مصوبه کمیته 

 

بررسی فراوانی و « آقاي حامد هادي پور دانشجوي رشته پزشکی) با عنوان( پایان نامه دکتر صادق رضاپورطرح تحقیقاتی  -2

» 1396عوامل خطر سرطان سینه با رویکرد ژنتیکی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان هاي شهر خرم اباد در سال 

مطالعه به بررسی ماموگرافی بیماران و تشخیص پاتولوژیست انجام می شود و در طرح هیچگونه مداخله اي  مطرح و با توجه به آنکه
حفاظت از آزمودنی ها مجري می بایست از بیماران رضایت کتبی و آگاهانه اخذ نماید و همچنین بر  1وجود ندارد، بر اساس کد

 تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.» راز«العات آنان رامی بایست اط 17اساس کد 
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 .1396.386IR.LUMS.REC کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :
 

بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی « سعید پیري زالی) با عنوان ( پایان نامه آقايدکتر خاطره عنبريطرح تحقیقاتی  -3

با توان خود مراقبتی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان هاي آموزشی شهر خرم درك شده 

مطرح و با توجه به آنکه مطالعه از نوع مقطعی می باشد و در آن مداخله وجود ندارد و صرفا از » 1397اول سال  آباد در نیمه

حفاظت از آزمودنی ها از بیماران رضایت  1طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه انجام می شود،مجري موظف است بر اساس کد 
تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز » راز«راآنان  می بایست اطالعات 17کتبی و آگاهانه اخذ نماید و نیز بر اساس کد 

 کوشا باشد.

  

 .1396.387IR.LUMS.REC کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

تهیه و ارزیابی خاصیت ضدمیکروبی نانوحامل هاي لیپوزومی و « ا عنوانب زمانیه دکتر کیانا شاطرح تحقیقاتی  -4

روي حاوي عصاره هاي گیاهی اکالیپتوس و گشنیز بصورت برون تنی و درون تنی در رت هاي داراي نانوذرات اکسید 

مجري موظف است بر اساس دستورالعمل  مطرح و با توجه به آنکه طرح بر روي موش انجام می شود» سوختگی درجه دو

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

 .1396.388IR.LUMS.REC کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

بررسی ارتباط « آقاي صابر عشوري زاده دانشجوي رشته پزشکی) با عنوان ( پایان نامهورش قناديدکتر کطرح تحقیقاتی   -5

مطرح با توجه به آنکه در طرح فوق مداخله اي ندارد و محقق با  »با ابتال به سرطان کولورکتال s سطح سرمی کاتپسین

 بررسی بیمارانی که توسط بخش انکولوژي و مبتال به سرطان کولورکتال آنها اثبات شده است اما هنوز تحت درمان قرار نگرفته اند
حفاظت از  1گرفته می شود، بر اساس کد  s جهت سنجش سطح کاتپسین انجام میشود. در این طرح چون از بیماران نمونه خون

مجري می بایست اطالعات آنان  17اخذ نماید، همچنین بر اساس کد آزمودنی ها مجري می بایست از آنان رضایت کتبی و آگاهانه 
 تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.» راز«را

 .1396.389IR.LUMS.REC کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

 BUN مقایسه سطح« ( پایان نامه خانم سیمین کیانی دانشجوي رشته پزشکی) با عنواندکتر علی ملکیطرح تحقیقاتی  -6

ه از مطرح و با توجه به آنک »95و کراتینین در بین بیماري هاي عروق کرونر و افراد سالم در شهرستان بروجرد در سال 
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مجري می  17یته اخالق بالمانع است، اما بر اساس کد ، انجام طرح از نظر کماستفاده میشود )1390قبل(اطالعات طرحهاي سال 
 تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.» راز«بایست اطالعات آزمودنی ها را

 .1396.390IR.LUMS.REC کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

بررسی تبعیت از درمان و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی « با عنوان دکتر خاطره عنبريطرح تحقیقاتی  -7

مطرح و با » 1396مراجعه کننده به بیمارستانهاي آموزشی و کلینیک هاي خصوصی شهر خرم آباد در نیمه دوم سال 

حفاظت از آزمودنی ها می  1و از طریق پرسشنامه انجام میشود، مجري بر اساس کد  توجه به نوع طرح که به صورت مطالعه اي
نرا تلقی و آ» راز«می بایست اطالعات بیماران را  17بایست نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه اقدام و همچنین بر اساس کد 

 آن نیز کوشا باشد.افشاء ننماید و در عدم افشاء 

 .1396.391IR.LUMS.REC در پژوهش دانشگاه :کد مصوبه کمیته اخالق 
 

بررسی « دانشجوي رشته پزشکی) با عنوان قدیماوي داریانی ( پایان نامه آقاي سهرابدکتر حامد سیارطرح تحقیقاتی  -8

رادیولوژي کنندگان به بخش هاي عقل نهفته از جهت قرارگیري آنها در فکین در مراجعهنماهاي رادیوگرافی پانورامیک دندان

حفاظت از آزمودنی ها اخذ رضایت کتبی و آگاهانه الزامی و بر  1بر اساس رأي کمیته و طبق کد  و مطرح» آباددانشکده دندانپزشکی خرم

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

 .1396.392IR.LUMS.REC اخالق در پژوهش دانشگاه : کد مصوبه کمیته

 

تاثیر « ) با عنوان( پایان نامه آقاي حمید رضا عباسی پشم دانشجوي رشته دندان پزشکینگین خسروي دکترطرح تحقیقاتی  -9

مطرح و با  »تی)رون ( مطالعه بفیلترهاي مختلف پردازش تصویر در شناسایی پوسیدگی هاي پروگزیمال در رادیو گرافی دیجیتال

در مطب هاي دندان پزشکی انجام میشود، انجام آن از نظر کمیته اخالق در پژوهش بالمانع  توجه به آنکه مطالعه بر روي دندانهاي کشیده شده
 اعالم شد.

 .1396.393IR.LUMS.REC کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

ارزیابی « با عنوان »پایان نامه آقاي علیرضا ناظري دانشجوي رشته دندانپزشکی( دکتر شادي حمیدي اولطرح تحقیقاتی  -10

مطرح و انجام آن با رضایت شفاهی  »میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر خرم اباد از اصول تجویز تصویربرداري پانورامیک

و مجري در عدم افشاء  تلقی و افشاء نشود» راز«اطالعات فردي جامعه آماري می بایست 17بالمانع است اما بر اساس کد  دندانپزشکان عمومی
 آن نیز کوشا باشد.
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 .1396.394IR.LUMS.REC کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

مقایسه « دانشجوي رشته دندان پزشکی) با عنوانتدبیري بیژن  ( پایان نامه آقايدکتر شادي حمیدي اولطرح تحقیقاتی   -11

و با توجه به آنکه در مطرح  »و آنالوگ در تشخیص پوسیدگی پروگزیمال PSP دقت رادیوگرافی داخل دهانی از نوع

مداخله اي بر روي بیمار وجود ندارد، انجام آن از نظر  طرح رادیو گرافی هاي گرفته شده مورد بررسی قرار می گیرد و هیچگونه
 کمیته اخالق در پژوهش بالمانع است.

 .1396.395IR.LUMS.REC کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

تعیین « با عنوان» آقاي سید رضا صفاري دانشجوي رشته دندانپزشکی ( پایان نامهدکتر شادي حمیدي اولطرح تحقیقاتی  -12

آباد در سال  ده به دانشکده دندانپزشکی خرممیزان فراوانی استئواسکلروزیس فکین در نماي پانورامیک بیماران مراجعه کنن

استئواسکروزیس می باشد انجام آن با رضایت  پانورامیک بیماران داراي مداخله و صرفا بررسی گرانی هاي مطرح و با توجه به عدم »1396
و در عدم افشاء آن  ننماید تلقی و آنرا افشاء» راز«اطالعات بیماران را نیز مجري می بایست 17کتبی و آگاهانه بیماران بالمانع است و طبق کد 

 نیز کوشا باشد.

 .1396.396IR.LUMS.REC کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :

 

بررسی دقت یافته هاي « ) با عنوانداخلی ( پایان نامه دکتر حسن باجالن رزیدنتدکتر یحیی بهاروندطرح تحقیقاتی  -13

 »1396سونوگرافی در تشخیص ندول بدخیم تیروئید در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه هاي غدد خرم آباد در سال 

حفاظت از  1مطرح و با توجه به آنکه نتایج سونوگرافی و آسپیراسیون سوزنی آنان مورد بررسی قرار میگیرد، مجري بر اساس کد 
تلقی و آنرا » راز«می بایست اطالعات بیماران را 17آزمودنی ها ملزم به اخذ رضایت کتبی از آنان می باشد و همچنین بر اساس کد

 شاء آن نیز کوشا باشد.افشاء ننماید و در عدم اف

 .1396.397IR.LUMS.REC کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :
 

بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد  «با عنوان دکتر محمد ساکی و علی شرفی چگنیطرح تحقیقاتی آقایان  -14

و انجام آن از مطرح  »درمان بیماري تب مالت خانوارهاي روستایی استان لرستان در خصوص پیشگیري ، کنترل ، راههاي انتقال و

تلقی و آنرا افشاء ننماید » راز«مجري می بایست اطالعات فردي جامعه آماري را 17ر اساس کد خالق بالمانع می باشد ضمن آنکه بنظر کمیته ا
 و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.

 .1396.398IR.LUMS.REC کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :
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تاثیر سماق برسطح سرمی لیپیدها، اسید اوریک و شاخص توده بدنی بیماران « با عنوان دکتر طاهره طوالبیطرح تحقیقاتی  -15

بر  میشود مجري موظف است و از سماق به عنوان مداخله استفاده مطرح و با توجه به آنکه طرح کارآزمایی بالینی است »تحت همودیالیز

می بایست اطالعات بیماران  17، همچنین بر اساس کد نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه اقدام نمایدحفاظت از آزمودنی ها  1اساس کد 
می بایستی قبل از انجام طرح تمهیدات  6نیز کوشا باشد. همچنین مجري بر اساس کد  تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن» راز«را

 جبران شود. امکانات پیشگیري، تشخیصی و درمانی را فراهم نماید تا در صورت بروز خسارت غیر متعارف الزم را از قبیل

  ضمن آنکه دکتر یحیی ابراهیمی متخصص قلب و عروق بعنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

 .1396.399IR.LUMS.REC : کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه
 

تعیین  «با عنوان دکتر احمد علی عنایتی،دکتر مرتضی زعیم، دکتر محمد حسن کائدي و آقاي حمید مخیريطرح تحقیقاتی  -16

فون و بررسی اکولوژي و بیولوژي پشه هاي جنس ائدس در استانهاي لرستان، چهارمحال بختیاري، کهگیلویه و بویراحمد و ایالم 

 مطرح و از نظر کمیته اخالق انجام آن بالمانع اعالم شد. »1397-98سالهاي در 

 .1396.340IR.LUMS.REC کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :
 

مطرح و با توجه به  »و ارزش حرفه اي بر تاب آوري پرستاران بررسی تاثیر هوش اخالقی« با عنوان افسانه بدري زادهمقاله خانم  -17

 در بررسی فوق به تایید کمیته اخالق در دانشگاه رسید. مداخلهعدم 

 .1396.340IR.LUMS.REC کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :
 

 »اندازگیري و مقایسه دز تابش بیماران در سه بخش سنگ شکن در شهر خرم آباد« با عنوان ین پورناهید حسمقاله خانم  -18

 مطرح و با توجه به عدم مداخله در بررسی فوق به تایید کمیته اخالق در دانشگاه رسید.

 .1396.341IR.LUMS.REC کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه :
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