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ع: کمیته اخالق در پژوهش  موضو

  25/10/96زمان: دوشنبه مورخ 

 مکان: معاونت تحقیقات و فناوري 

شگاه در روز دوشنبه مورخ     سه ي کمیته اخالق در پژوهش دان عت  25/10/96جل یقات در محل معاونت تحقصبح  8رأس سا
شکیل و به بحث و بررسی پایان نامه ها و طرح هاي تحقیقاتی  عی به شورا پرداختو فناوري ت آن که نتا و سایر موارد ارجا ج  ی

عالم می گردد  .به شرح ذیل ا

کوندتحقیقاتی  طرح  -1  "ا عنوان پزشکی) ببا عنوان(پایان نامه آقاي محمد مهدي کیافر دانشجوي رشته دندان دکتر ناهید دری
ع سه شیو کوموناس تناکس در افراد سالم و بیماران مبتال به پریودنتیت مراژآنتاموب مقای ننده به اجعه کیوالیس و تری

آباد در سال  دانپزشکی خرم  شکده دن سته به دان ماران نمونه بزاق ا توجه به آنکه از بیمطرح و ب "1396مراکز درمانی واب
ظت از حفا 1 جهت انجام آزمایشات گرفته می شود، مجري موظف به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از بیماران بر اساس کد

 اء آنماید و در عدم افشافشاء ننمی بایست اطالعات آنان را راز تلقی  و آن را  17آزمودنی ها می باشد و همچنین بر اساس کد 
رح خارج طنند از نمونه گیري می توا شوندهنگامنیز کوشا باشد. در ضمن در قسمت محدودیت ها بیمارانی که دچار درد می 

 شوند.

 

 

ثیر تأ "ان (پایان نامه خانم مریم کمالی دانشجوي ارشد رشته پرستاري) با عنو دکتر شیرین حسنوندطرح تحقیقاتی  -2
ا بطرح و م" الینییادگیري مشارکتی با استفاده از زوج دانشجویان پرستاري بر همدلی و خودکارآمدي در عملکرد ب

ز تیم هاي تفاده اشارکتی با اسم که نوعی مداخله کنترل شده تصادفی به منظور تعیین تأثیر یادگیريتوجه به نوع مطالعه 
لزامی ارستاري پبر اساس رأي کمیته و منوط بر رضایت کتبی دانشجویان و مدرسان  دونفره دانشجویی می باشد. انجام آن

ماید و در عدم تلقی و آنرا افشاء نن »راز«مجري موظف است اطالعات شرکت کنندگان را  17است و همچنین بر اساس کد م
 وشا باشد.افشاء آن نیز ک

 

 

 

بررسی اثر « (پایان نامه خانم آتنا صالحی مرزیجرانی دانشجوي ارشد بیوشیمی) باعنواندکتر مریم هرمزيطرح تحقیقاتی  -3

 آنتی اکسیدانی در رده هاي سلولیبر بیان ژنهاي موثر در آپوپتوز و فعالیت آنزیمهاي  )HT (هیدروکسی تیروزول

 IR.LUMS.REC.1396.340بھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: کد مصو

 IR.LUMS.REC.1396.341کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 
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 116-HCT(و)  180-LS مطرح و با توجه به آنکه طرح بر روي رده هاي سلولی سرطان کولورکتال که  »سرطان کولورکتال
 خریداري و در آزمایشگاه کشت داده می شود انجام طرح از نظر کمیته اخالق بالمانع اعالم می گردد.

 IR.LUMS.REC.1396.342کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 

 

رادیو ررسی ب «ا عنوان (پایان نامه آقاي شهرام سیف الهی دانشجوي رشته دندانپزشکی) بدکتر سجاد قربانی زادهطرح تحقیقاتی  -4

 اد مراجعه کننده به بخشارتباط بین نهفتگی مولر سوم مندیبل و پوسیدگی سطح دیستال مولر دوم در افرگرافیک 
 1د د، لذا بر اساس کمطرح و با توجه به آنکه نیاز به رادیوگرافی می باش "1395رادیولوژي دانشکده دندانپزشکی خرم اباد در سال 

مجري موظف است  17حفاظت از آزمودنی ها مجري می بایست نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از بیماران اقدام و بر اساس کد 
 اطالعات شرکت کنندگان را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.

 

 

 

بررسی ترکیب  "(پایان نامه خانم اکرم ذلکی دانشجوي رشته دندانپزشکی) با عنوان دکتر سارا محمدي سپهوندطرح تحقیقاتی  -5

بومی استان لرستان بر باکتري هاي عامل پوسیدگی دندانبه روش  (Pistacia Khinguk)شیمیایی و اثر ضد باکتریایی رزین
صنعتی  سازمان پژوهش هاي علمی که باکتري هايزمایشگاهی و بر روي نمونه آنکه طرح به صورت آ مطرح و با توجه به " آزمایشگاهی

 خریداري می شود صورت  می پذیرد، انجام آن از نظر کمیته اخالق بالمانع اعالم گردید.

 

 

 

بررسی تاثیر آموزش  "با عنوان  دانشجوي پرستاري) حدیث گودرزي(پایان نامه خانم  زهرا موسويطرح تحقیقاتی خانم  -6

مطرح و با  "1396مهارتهاي ارتباطی بر عالقه شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهاي دولتی شهرستان بروجرد در سال 
اید، اما بر اساس توجه به نوع طرح و عدم مداخله بالینی ، براساس رأي کمیته اخالق انجام طرح پس از اخذ رضایت شفاهی کفایت می نم

 .مجري می بایست اطالعات افراد شرکت کننده در طرح را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید 17کد 

 

 

 

تجارب مراقبین « نوان(پایان نامه آقاي سعید دارابی دانشجوي ارشد پرستاري) با عدکتر شیرین حسنوندطرح تحقیقاتی  -7

مطرح و با توجه به نوع مطالعه که کیفی می باشد اما در آن نیاز است که با مراقبین و » خانوادگی از بیماران تراکئوستومی در منزل

 IR.LUMS.REC.1396.343کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 

 IR.LUMS.REC.1396.344کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 

 IR.LUMS.REC.1396.345کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 
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ن بر نسبت به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از جامعه آماري اقدام و همچنینیز خود بیماران تراکئوستومی مصاحبه شود، مجري می بایست 
 تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.» راز«می بایست اطالعات آنان را 17اساس کد 

 

 IR.LUMS.REC.1396.346کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 

 

 "وانزشکی) با عناد دانشجوي رشته دندانپ( پایان نامه خانم خدیجه بهرام نژدکتر احسان حمزه لویی مقدمطرح تحقیقاتی  -8

مطرح و با  "مخلوط شده با خونmineral  MTAبر استحکام فشاري و زمان سخت شدن   Diodeبررسی تاثیر تابش لیزر 
 MTAشدن  توجه به آنکه طرح آزمایشگاهی است اما براي آزمایش نیاز به گرفتن خون بیمار جهت سنجش استحکام و زمان سخت

رفته می شود گاز بیمارانی که خون حفاظت از آزمودنی ها  1وط شدن با خون می باشند، مجري موظف است بر اساس کد هنگام مخل
ا راز تلقی و آنرا مجري موظف است اطالعات شرکت کنندگان ر 17بر اساس کد  اخذ نماید همچنینرضایت کتبی و آگاهانه از بیماران 

 افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.

 

 

 

سی تأثیر ربر «وانعنازشکی) ب(پایان نامه خانم مریم درستی دانشجوي رشته دندانپ دکتر احسان حمزه لویی مقدمطرح تحقیقاتی  -9

مخلوط شده ) CEMCalcium Enriched Mixture Cement(    بر استحکام فشاري و زمان سخت شدن Diode تابش لیزر
ا با خون مخلوط رباید آن   CENمطرح و با توجه به آنکه طرح آزمایشگاهی است اما براي استحکام فشاري و زمان سخت شدن "با خون

حفاظت از آزمودنی ها مجري  1 بنابراین بر اساس کدنمایند سپس در معرض لیزر قرار گیرد لذا نیاز به گرفتن خون از بیماران می باشد. 
مجري موظف است  17موظف است از بیمارانی که خون گرفته می شود رضایت کتبی و آگاهانه اخذ نماید همچنین بر اساس کد 

 طالعات شرکت کنندگان را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.ا

 

- 
سخنرانی مقایسه دو روش آموزش  "دانشجوي پرستاري دانشکده پرستاري بروجرد با عنوان زهرا موسويتحقیقاتی خانم طرح  -10

 "1396و بحث گروهی بر روي آگاهی و عملکرد بهداشت قاعدگی دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه شهر بروجرد درسال
مطرح و با توجه به اینکه جامعه آماري دختران سال اول دبیرستان هستند و به آنها آموزش بصورت گروهی و سخنرانی داده می شود 

مجري  17بت به اخذ رضایت کتبی و آکاهانه از والدین آنها اقدام نماید همچنین بر اساس کد جهت مقایسه لذا مجري موظف است نس
 تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد. »راز«موظف است اطالعات شرکت کنندگان را 

 

 

 

 IR.LUMS.REC.1396.347کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 

 IR.LUMS.REC.1396.348کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 

 IR.LUMS.REC.1396.349کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 
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مطالعه اثر « (پایان نامه خانم  زهرا شکري دانشجوي ارشد بیوشیمی)با عنواندکتر مصطفی مرادي سرابیحقیقاتی طرح ت -11

مطرح و با » ژنومی در بافت هاي کبد و تیروئید رت هاي صحرایی ماده DNA هورمون هاي تیروئیدي بر پروفایل متیالسیون
مجري موظف است بر اساس دستورالعمل مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی در امور توجه به آنکه مطالعه بر روي حیوان انجام می شود 

 علمی و رعایت استانداردها نسبت به انجام طرح خود اقدام نماید.

 IR.LUMS.REC.1396.350کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 

 

بررسی القاي مقاومت به انسولین در مدل موش سوري تخمدان پلی  "با عنوان دکتر فاطمه یاريطرح تحقیقاتی خانم  -12

مطالعه بر روي حیوان انجام می شود مجري موظف است بر   مطرح و با توجه به انکه "انانتاتکیستیک القا شده با تستوسترون 
 نجام طرح خود اقدام نماید.اساس دستورالعمل مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی و رعایت استانداردها نسبت به ا

 

 

 

 "دانشجوي دکتراي روانشناسی دانشگاه لرستان به راهنمایی دکتر فیروزه غضنفري با عنوان جواد محمديپایان نامه آقاي  -13

رفتار درمانی دیالکتیک، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مثبت نگر به افسردگی، اضطراب  اثربخشی مقایسه
حفاظت  ۱مطرح و بر اساس رأی کمیتھ و طبق کد  "و استرس ادراك شده و کیفیت زندگی بر سندرم روده تحریک پذیر

مجري موظف است  17بر اساس کد ی باشد و ھمچنین آزمودنی ھای مجری موظف بھ اخذ رضایت کتبی و آگاھانھ از بیماران ماز
 اطالعات شرکت کنندگان را راز تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.

 

 

 

ثر پیش درمانی ا« ( پایان نامه خانم مژگان خبیري دانشجوي ارشد فیزیولوژي) با عنواندکتر بهرام رسولیانطرح تحقیقاتی  -14
ھای ھای بنیادی مزانشیمی بافت چربی انسانی در برابر آسیبآرژنین بر میزان بقای سلول-با ال

بر اساس رأي کمیته  وبا توجه به آنکه مطالعه نیاز به بافت چربی انسان دارد مجريمطرح » استرس اکسیداتیو و ھیپوکسیک
و می بایست به آنان اطالعات طرح، مدت می باشدحفاظت از آزمودنی ها موظف به اخذ رضایت کتبی و آگاهانه از آزمودنی ها  1و کد 

می بایست اطالعات  17خ داده شود، در ضمن بر اساس کد واالت آنان پاسزمان و سایر مواردي که مورد نیاز است را ارائه دهد و به س
 .و آنرا افشاء ننماید ودر عدم افشاء آن نیز کوشا باشد تلقی» راز«زمودنی ها راآ

 IR.LUMS.REC.1396.353کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 

 

بررسی اثر ضد دردي عصاره متانولی گیاه « (پایان نامه دکتر اسکندر حمیدي کیا) با عنواندکتر بهروز فرزانطرح تحقیقاتی  -۱۵
انجام می شود مجري  لعه بر روي حیوانمطرح و با توجه به آنکه مطا »تابستانه لرستانی در موش هاي سفید با لب سی نر پیاز

 IR.LUMS.REC.1396.351کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 

 IR.LUMS.REC.1396.352کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 



۵ 
 

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

 IR.LUMS.REC.1396.354پژوھش دانشگاه:  کد مصوبھ کمیتھ اخالق در

 

بررسی « یزیولوژي) با عنوانروغ طاهري دانشجوي ارشد ف( پایان نامه خانم فدکتر مهرنوش مقدسیطرح تحقیقاتی خانم  -۱۶
و مطرح » در موش صحرایی )GLT-1 (و نقش احتمالی ژن MCAO آستاگزنتین بر ضایعات ناشی از سکته مغزي به روش

آنکه مطالعه بر روي حیوان انجام می شود مجري موظف است بر اساس دستورالعمل مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی در امور با توجه به 
 نماید.طرح خود اقدام  علمی و رعایت استانداردها نسبت به انجام

 IR.LUMS.REC.1396.355کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 

 

بررسی تاثیر امید « ( پایان نامه خانم زهرا احمدي فجر دانشجوي ارشد پرستاري) با عنوانطاهره طوالبیدکتر طرح تحقیقاتی  -17
مطرح و انجام آن منوط به اخذ رضایت کتبی بر اساس کد » درمانی گروهی بر اضطراب و تبعیت از درمان بیماران تحت همودیالیز

و مجري از اطالعات شخصی استفاده می نماید، می بایست بر  دیالیز می باشندهمو به آنکه آزمودنی ها بیماران الزامی است و با توجه 1
 تلقی و آنرا افشاء ننماید و در عدم افشاء آن نیز کوشا باشد.» راز«اطالعات آنان را 17اساس کد 

 IR.LUMS.REC.1396.356کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 

 

بررسی « ( پایان نامه آقاي عبدالحکیم امینی دانشجوي ارشد بیوشیمی بالینی) با عنواننددکتر حسن احمدوطرح تحقیقاتی  -18
، α-TNF  ،6-IL اثرات ژرانیول بر شاخص هاي استرس اکسیداتیو و التهابی و نیز بیان ژن آنزیم هاي آنتی اکسیدانیتی،

 Bax2 و-BCL و با توجه به آنکه مطالعه بر روي حیوان انجام مطرح » در موش هاي صحرایی نفروتوکسیسیتی شده با جنتامایسین
می شود مجري موظف است بر اساس دستورالعمل مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی و رعایت استانداردها نسبت به انجام 

 طرح خود اقدام نماید.

 IR.LUMS.REC.1396.357کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 

 

اثرات « دانشجوي ارشد بیوشیمی بالینی) با عنوانسبحان رحیمی ( پایان نامه آقاي دکتر حسن احمدوندطرح تحقیقاتی  -19
α-TNF ،-IL سیترونلول و سینئول بر شاخص هاي استرس اکسیداتیو و التهابی، و نیز بیان ژن آنزیم هاي آنتی اکسیدانی،

6 ، Bax2 و-BCL  و با توجه به آنکه مطالعه بر روي حیوان مطرح » نفروتوکسیستی شده با جنتامایسیندر موش نر صحرایی
انجام می شود مجري موظف است بر اساس دستورالعمل مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی و رعایت استانداردها نسبت به 

 انجام طرح خود اقدام نماید.

 IR.LUMS.REC.1396.358 کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه:

 

بررسی اثر « ( پایان نامه خانم الهام غالمی دانشجوي ارشد فیزیولوژي) با عنواندکتر مجتبی خاکساریانطرح تحقیقاتی  -20
و با توجه به آنکه مطالعه بر روي حیوان مطرح  »ناشی از لیزولیستین در موش صحرایی نر فلوکسین بر سمیت عصبی القاء شده



۶ 
 

شود مجري موظف است بر اساس دستورالعمل مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی و رعایت استانداردها نسبت به انجام می 
 انجام طرح خود اقدام ننماید.

 IR.LUMS.REC.1396.359کد مصوبھ کمیتھ اخالق در پژوھش دانشگاه: 

 

 

 

 

 


