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 موضوع : کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه  

 23/11/1396زمان : دوشنبه مورخ 

 مکان :معاونت تحقیقات و فناوري

صبح با حضور اعضاء در محل معاونت  8رأس ساعت  23/11/1396جلسه کمیته اخالق در دانشگاه روز دوشنبه مورخ 

تحقیقات و فناوري تشکیل و به بحث و بررسی طرحها، پایان نامه ها و سایر موارد ارجاعی پرداخت که نتایج آن به 

 : شرح ذیل اعالم می گردد

ارزیابی فراوانی  « ( پایان نامه خانم عارفه جمشیدي دانشجوي دندانپزشکی) با عنواندکتر ناهید دریکوندطرح تحقیقاتی  -1

 α-) TNF1800629(rs ، a146-) miR2910164( rsنوکلئوتیدي در ژن هاي سه پلی مورفیسم تک

در افراد سالم و بیماران مبتال به بیماري پریودنتیت مزمن در جمعیت شهر خرم آباد در IRAK3027898(rs (1 و

ص پلی مورفیسم، مجري مطرح و با توجه به گرفتن خون از افراد بیمار و سالم از نظر ابتال به پریودنتیت جهت تشخی» 1396سال 

حفاظت از آزمودنی ها می باشد، ضمن آنکه می بایست  1ملزم به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از گروه شاهد و کنترل بر اساس کد 
مجري همچنین نباید هزینه تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. » راز«اطالعات بیماران را 17 بر اساس کد

 مایشات که به منظور انجام طرح مورد نیاز است را بر بیمار تحمیل کند.آز

 .061396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 
 

بررسی ارتباط « ( پایان نامه خانم مهناز طرهانی دانشجوي ارشد پرستاري) با عنواندکتر فاطمه گودرزيطرح تحقیقاتی  -2

مطرح و با توجه به آنکه  »با اضطراب و افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان عدم قطعیت در بیماري

مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد اما بر روي بیماران سرطانی انجام می شود، مجري موظف به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه 
تلقی و آنرا افشاء » راز«می بایست اطالعات بیماران را 17کد  حفاظت از آزمودنی ها می باشد و همچنین بر اساس 1بر اساس کد 

 ننماید ودر عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.

 .161396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 
 

آموزشی و بررسی کیفیت اطالعات گواهی فوت در بیمارستانهاي « با عنوان منیره تحویلدار زادهدکتر طرح تحقیقاتی  -3

ي اطالعات از پرونده ها، انجام آن از نظر کمیته و با توجه به جمع آور مطرح» 1396تامین اجتماعی شهر خرم آباد در سال 
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تلقی و آنرا افشاء » راز«می بایست اطالعات بیماران فوت شده را 17اخالق بالمانع اعالم گردید، ضمن آنکه مجري بر اساس کد 
 آن نیز کوشا باشد.ننماید و در عدم افشاء 

 .261396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 
 

ي میزان بروز مقایسه« ( پایان نامه آقاي حمید راستاد دانشجوي ارشد پزشکی) با عنواندکتر سپیده وهابیطرح تحقیقاتی  -4

از عمل در مراجعین بیمارستان شهداي  ساعت اول بعد 24عوارض بعد از بیهوشی عمومی بین جنس مؤنث و مذکر در 

که مجري  17مطرح و با توجه به عدم مداخله و توصیفی بودن طرح انجام آن با رعایت کد  »1396عشایر در نیمه دوم سال 

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

 .361396.3IR.LUMS.RECژوهش دانشگاه : کد مصوب کمیته اخالق در پ
 

طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیر با استفاده از تکنیک هاي « با عنوان دکتر مهرداد غالمیطرح تحقیقاتی  -5

مطرح و با » هاي بالینی و تصاویر ماموگرافییادگیري ماشین جهت تشخیص زودرس سرطان پستان براساس ویژگی

مربوط به دانشگاه فلوریداي جنوبی  DOSMتوجه به نوع طرح که طراحی نرم افزاري می باشد و مجري از داده هاي پایگاه 
 استفاده می کند، انجام آن از نظر کمیته اخالق بالمانع اعالم گردید.

 .461396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 
 

ررسی فراوانی ب« ( پایان نامه خانم اکرم عباسی دانشجوي رشته پزشکی) با عنواندکتر صالح آزادبختطرح تحقیقاتی  -6

ضایعات پیش سرطانی و عفونت هلیکوباکتر پیلوري در بیماران مبتال به گاستریت ندوالر مراجعه کننده به واحد 

که در اندوسکوپی کاستریت  1396-1392طی سالهاي اندوسکپی بیمارستان شهداي عشایر و شهید رحیمی خرم آباد 

 1392مطرح و با توجه به آنکه طرح توصیفی و با مطالعه گزارشهاي اندوسکوپی و پاتولوژي از سال  »ندوالر گزارش شده است

و آنرا افشاء تلقی » راز«که بر اساس آن مجري می بایست اطالعات بیمار را 17تاکنون موجود است، صورت می پذیرد با رعایت کد 
 ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد به تصویب کمیته اخالق رسید.

 .561396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 
 

هفته تمرین هوازي و مصرف عصاره دانه میوه نسترن  6ثر تعاملی ا« با عنوان دکتر بهرام رسولیانطرح تحقیقاتی  -7

کوهی یا عصاره ساقه زرشک بر وزن بدن، پروفایل لیپیدي و سطح سرمی برخی آدیپوکینها و بیان ژن آنها در رت 
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ت بر اساس مطرح و با توجه به اینکه مطالعه بر روي حیوان انجام می شود مجري موظف اس »هاي نر چاق شده با رژیم غذایی

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

 .661396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 

 

( پایان نامه خانم مهشاد دالورپور دانشجوي رشته دندانپزشکی) با دکتر شیما گل محمديو زهره جمشیدي  طرح تحقیقاتی -8

بررسی تاثیر فاز یک درمان پریودنتال بر میزان مالون دي آلدهید و فعالیت آنزیم هاي آنتی اکسیدان بزاق در « عنوان

فته می شود جهت انجام مطرح و با توجه به آنکه از بیماران نمونه بزاق گر »بیماران مبتال به دیابت و پریودنتیت مزمن

حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه اقدام و  1آزمایشات مورد نیاز، مجري موظف است بر اساس کد 
 و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. ننماید را افشاءآن تلقی و » راز«می بایست اطالعات بیماران را 17همچنین بر اساس کد 

 .761396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 

 

مقایسه اثر گپ « ( پایان نامه خانم مریم بیرانوند دانشجوي رشته دندانپزشکی) با عنواندکتر گالره ابالغیانطرح تحقیقاتی  -9

بر تحلیل  CAD/CAM مارژینال پروتزهاي متکی بر ایمپلنت متال سرامیک و پروتزهاي ساخته شده به روش

مطرح و با توجه به نوع مطالعه که توصیفی می باشد و گرافی هاي بیماران مورد  »استخوان کرستال بصورت رادیوگرافیکی

اطالعات  17ارزیابی قرار می گیرد،  انجام آن از نظر کمیته اخالق بالمانع اعالم گردید، ضمن آنکه مجري موظف است بر اساس کد 
 تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا با شد.» راز«بیماران را

 .861396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 

 

بررسی ارتباط « ( پایان نامه آقاي بابک خدادادي دانشجوي رشته پزشکی) با عنواندکتر سهیال اکبريطرح تحقیقاتی  -10

مطرح و با توجه به گرفتن خون از افراد مبتال به پره اکلمپسی  »اکلمپسیبا استعداد ابتال به پره 3FOXP مورفیسم ژنپلی

حفاظت از آزمودنی ها  مجري موظف به اخذ  1و افراد سالم جهت مقایسه و بعنوان گروه شاهد، بر اساس رأي کمیته و طبق کد 
تلقی و آنرا افشاء » راز«می بایست اطالعات بیماران را 17رضایت کتبی و آگاهانه از هر دو گروه می باشد و همچنین بر اساس کد 

 ننماید ودر عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.

 .961396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 
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بررسی میزان « دانشجوي رشته دندانپزشکی) با عنوان ( پایان نامه آقاي محمد کیارشدکتر شیما فتحیطرح تحقیقاتی  -11

دردانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بعد از سه دوره واکسینایون در Ab-HBs تیتر

گرفته می شود، مجري ملزم به اخذ  Ab-HBsتیترمطرح  و با توجه از آزمودنی ها نمونه خون جهت سنجش » 96-97سال 

می بایست اطالعات  17حفاظت از آزمودنی ها می باشد و همچنین بر اساس کد  1رضایت کتبی و آگاهانه از آنان بر اساس کد 
 تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.» راز«آنان را

 .071396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 
 

ررسی ب« ( پایان نامه خانم مهناز رحیمی دانشجوي رشته دندانپزشکی) با عنواندکتر سارا محمدي سپهوندطرح تحقیقاتی  -12

آزمایشگاهی ترکیب شیمیایی و اثر ضد باکتریایی عصاره ي برگ پسته ي کوهی بومی استان لرستان بر باکتري هاي 

مطرح و با توجه به آنکه طرح به صورت آزمایشگاهی  بر روي سویه هاي باکتري یاي که از سازمان » عامل پوسیدگی دندان

 در پژوهش اعالم گردید. ه اجرا در می آید، انجام آن از نظر کمیته اخالق پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران تهیه می شود و ب

 .171396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 
 

مقایسه « ) با عنوانشجوي رشته دندانپزشکی( پایان نامه خانم نگار مومنی نژاد داندکتر معصومه بهزادیانطرح تحقیقاتی  -13

یاخته هاي حفره دهانی (انتاموبا ژنژیوالیس و تریکوناس تناکس) در بیماران با پوسیدگی حفره دار و فاقد شیوع تک 

مطرح و با توجه به آنکه از بیماران نمونه بزاق از حفره پوسیده دندان برداشته می شود، مجري بر  »پوسیدگی حفره دار دندانی

 17حفاظت از آزمودنی ها می بایست از تمامی بیماران رضایت کتبی و آگاهانه دریافت نماید و همچنین بر اساس کد  1اساس کد 
 تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.» راز«می بایست اطالعات آنان را

 .271396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 
 

بررسی « ( پایان نامه آقاي منصور رومیانی دانشجوي رشته پزشکی) یا عنواندکتر مانا محمدي افراکتیطرح تحقیقاتی  -14

 -فراوانی دیابت و پره دیابت در بیماران مبتال به سنگ کلیه مراجعه کننده به بیمارستان ها و درمانگاه هاي آموزشی 

مطرح و با توجه به آنکه قرار است دیابت در افراد مبتال به سنگ کلیه بررسی شود لذا  »96-97درمانی شهر خرم اباد در سال 

حفاظت از آزمودنی ها  نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه اقدام و  1با توجه به نیاز به خونگیري، مجري می بایست بر اساس کد 
 افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.تلقی و آنرا » راز«می بایست اطالعات بیماران را 17بر اساس کد 

 .371396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 
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ررسی فراوانی ب« ( پایان نامه خانم هانیه قیطاس زاده دانشجوي رشته پزشکی) با عنواندکتر علی مظاهريطرح تحقیقاتی  -15

مراجعه کننده به درمانگاه غدد اطفال  1سال مبتال به دیابت نوع  18از  هیپوتیروئیدي در کودکان و نوجوانان کمتر

می بایست مطرح و با توجه به خونگیري و نیز آزمایشات تیروئید، مجري  »1396شهیدمدنی و کلینیک نگین درنیم سال اول 

براي بیمارانی  12حفاظت از آزمودنی ها نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه اقدام نماید، ضمن آنکه بر اساس کد  1بر اساس کد
می بایست  مجري 17که خزء گروه صغار می باشند این رضایت نامه باید به امضاء ولی قانونی او برسد، همچنین بر اساس کد 

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

 .471396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 
 

یت با استعداد ابتال به آرتر  kir/HLAبررسی ارتباط ژنوتیپ هاي« با عنوان دکتر فرهاد شاهسوارطرح تحقیقاتی   -16

افراد مبتال به آرتریت که در طرحهاي قبلی ایشان گرفته شد و مورد نگهداري  DNAو با توجه به آنکه مجري از مطرح » روماتوئید

مجري می بایست  17قرار گرفته اند استفاده می نماید، لذا انجام آن به تایید کمیته اخالق در پژوهش رسید، اما بر اساس کد 
 وشا باشد.تلقی و آنرا افشاء ننماید ودر عدم افشاء آن نیز ک» راز«اطالعات بیماران را

 .571396.3IR.LUMS.RECکد مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه : 
 

 "دانشجوي کارشناسی ارشد رشته پرستاري دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان با عنوان رقیه گیالنیپایان نامه خانم  -17

مدارس با آنها در شهر  ءرفتار اولیاتعیین رابطه بین مهارت هاي اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم با سواد 

حفاظت از آزمودنی ها  1مطرح و انجام آن با اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از آزمودنی ها بر اساس کد  "1396الیگودرز در سال 

د، مجري این رضایت نامه باید به امضاء ولی قانونی آنها برس 24به تصویب رسید. اما با توجه به سن دانش آموزان و بر اساس کد 
 تلقی نموده و آن را افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. »راز«می بایست اطالعات دانش آموزان را بر اساس کد

 IR.LUMS.REC.1396.376کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 

 

بررسی  "دانشجوي کارشناسی ارشد رشته پرستاري دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان با عنوان لیال لکپایان نامه خانم  -18

مقایسه مهارت هاي اجتماعی کودکان ابتدایی در خانواده هاي تک سرپرست و دو سرپرست شهرستان دورود در سال 

 1گاهانه از آزمودنی ها بر اساس کد مطرح و بر اساس رأي کمیته انجام آن منوط بر اخذ رضایت کتبی و آ " 1396-1397

این رضایت نامه باید به  24هستند بر اساس کد ه آنکه آزمودنی ها جزء گروه صغارحفاظت از آمودنی ها الزامی است، اما با توجه ب
آن را افشاء  تلقی نموده و »راز«مجري می بایست اطالعات آزمودنی ها را   17امضاء ولی قانونی آنها برسد، همچنین بر اساس کد 

 ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.
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 IR.LUMS.REC.1396.377کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 
 
 

مقایسه اثر دو روش « ( پایان نامه خانم مهشید چگنی رزیدنت داخلی) با عنواندکتر مژگان کاویانیطرح تحقیقاتی  -19

در کنترل  Novorapid و Lantus انسولین PEN و ویال وتزریق با سرنگRegular و NPH تزریق انسولین

مطرح و  »1396مراجعه کننده به درمانگاه هاي غدد شهر خرم آباد در سال  2و  1قند خون بیماران مبتال به دیابت تیپ 

افراد روتین است، اما بر  با توجه به نوع مطالعه که از نوع مقطعی می باشد بر اساس رأي کمیته و با توجه به خونگیري گرچه براي
حفاظت از آزمودنی ها مجري موظف به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از آنان می باشد و همچنین بر  1رأي کمیته و طبق کد اساس 

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

 IR.LUMS.REC.1396.378کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 
 

 ) & Acari: Ixodidaeهاي سخت و نرمررسی آلودگی کنهب« با عنوان دکتر صیاد خانی زادهطرح تحقیقاتی  -20

) Argasidaeهاي جنس نایروویروس با استفاده ازبه آربوویروس Real time PCR هاي پلدختر، در شهرستان

مطرح و با توجه به نوع مطالعه که توصیفی و آزمایشگاه بر روي » 98تا  96هاي آباد و الیگودرز استان لرستان در سال خرم

 کنه هاي دامهاي شهرستانهاي مذکور انجام می شود، از نظر کمیه اخالق بالمانع اعالم می گردد.

 IR.LUMS.REC.1396.379کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 
 

اجتماعی سازگاري روانشناختی با  –روانی  –طراحی و مدل زیستی « با عنوان خانم معصومه موحديطرح تحقیقاتی  -21

حفاظت از آزمودنی ها مجري موظف به اخذ رضایت کتبی و  1بر اساس رأي کمیته و طبق کد مطرح » بیماري سرطان سینه

تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء » راز«می بایست اطالعات بیماران را 17آگاهانه از آنان می باشد و همچنین بر اساس کد 
 آن نیز کوشا باشد.

 IR.LUMS.REC.1396.380کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 
 

 مقایسه اثر اتومیدیت و« با عنوان دانشجوي اینترن) ( پایان نامه خانم انیس محمديدکتر فرزانطرح تحقیقاتی  -22

حفاظت از  1بر اساس رأي کمیته و طبق کد مطرح  »پروپوفول بر تغییرات قلبی و عروقی در طی جراحی الپاروسکوپی

می بایست اطالعات بیماران  17آزمودنی ها مجري موظف به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از آنان می باشد و همچنین بر اساس کد 
 افشاء آن نیز کوشا باشد. تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم» راز«را
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 IR.LUMS.REC.1396.381کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 
 

ررسی وضع تغذیه اي ب« رشیدي دانشجوي پزشکی) با عنوان پایان نامه آقاي دکتر مهناز مردانی(طرح تحقیقاتی  -23

مطرح و بر  »96در پاییز و زمستان سال سال و عوامل مرتبط با آن در مهد کودك هاي شهر خرم آباد  6تا  2کودکان 

حفاظت از آزمودنی ها مجري موظف به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از آنان میباشد اما با توجه به  1 اساس رأي کمیته و طبق کد
می  17و همچنین بر اساس کد  آنکه آزمودنی ها جزء گروه صغار می باشند این رضایت نامه باید به امضاء ولی قانونی آنها برسد،

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

 IR.LUMS.REC.1396.382کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 

 

بررسی علل « دانشجوي ارشد پزشکی) با عنوان تقوياحمد رضا قاي آ( پایان نامه دیانکرسعیددکتر طرح تحقیقاتی  -24

از نظر  با توجه به آنکه مطالعه به صورت پرونده خوانی می باشد مطرح »گرایش زنان به مواد مخدر در شهرستان خرم آباد

افشاء ننماید تلقی و آنرا » راز«اطالعات بیماران را 17بر اساس کد مجري می بایست  اعالم گردید، ضمن آنکهکمیته اخالق بالمانع 
 و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.

 .1396.383IR.LUMS.RECکد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 
 

دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان  داخلی جراحی دانشجوي کارشناسی ارشد رشته پرستاريلیال خلفوند پایان نامه خانم  -25

فرزندان پرستاران شیفت در گردش با فرزندان کارکنان اداري بیمارستان هاي شهر  مقایسه مشکالت خواب« با عنوان

به شکل مصاحبه با کارکنان اداري و پرستاران در مورد خواب فرزندانشان می  مطرح و با توجه به آنکه طرح »1396درود در سال 

تلقی و » راز«اطالعات بیماران رامجري می بایست  71از آزمودنی ها کفایت می نماید، اما بر اساس کد  باشد، اخذ رضایت شفاهی
 آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد

 .1396.384IR.LUMS.RECکد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه: 
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