
 بسمه تعالی

 با سالم و احترام

 در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی سمنان اخالق کارگروهمدارک مورد نیاز جهت ارائه طرح به 

در دانشگاه یا مرکز متقاضی دریافت مصووبه اخوالق  پژوهشی محترم معاونمعرفی نامه  با امضای  .1

) شامل نوام و نوام خوانوادگی علوم پزشکی سمناندانشگاه و فناوری به معاون تحقیقات  پژوهش

 عودم شوروط طورحتاییود و  طورح تحقیقواتی،مقطع و رشته تحصیلی و عنوان دانشجو  /مجری

 (تحقیقاتی فوق الذکر

)تواری  دانشگاه یا مرکز متقاضی دریافوت مصووبه اخوالق در پوژوهش  تاییدیه شورای پژوهشی .2

 در نامه قید شود(.تصویب در شورای پژوهشی 

  دستگاه تصویب کننده طرح تحقیقاتیتایید شده پروپوزال در فرمت  .3

  تکمیل و دارای شماره تماس و ایمیل باشند. مجری و همکارانبخش مربوط به اطالعات 

  بخش روش اجرادر Inclusion criteria  وexclusion criteria   درج گردد 

  ی طورح پیوسوت پروپووزال یواجرا پروتکلدر صورتی که طرح تحقیقاتی کارآزمایی بالینی باشد

 گردد.  ارسال

 پیوست گردد که در پژوهش استفاده  می شوندی هایها،ابزازها،فیلمکلیه فرم .4

 فرم رضایت آگاهانه پیوست گردد .5

  برای طرح های کارآزمایی بالینی، مداخله ای و طرح های پرسشنامه ای که، مطالعه بور روی گوروه

زندانیان و...( و یا در زمینه مسائل اخالقی مثول خودکشوی، خیانوت  -زنان-آسیب پذیر )کودکان



 18برای افوراد زیور  می باشد.طبق راهنمای پیوست جدا رضایت آگاهانه فرم و.....می باشد نیاز به 

 سال عالوه بر توجیه فرد اخذ رضایت آگاهانه از ولی ، قیم و یا وکیل کودک الزامی است.

  هوی  مداخلوه ای  و بدون نام و مشخصات پر می شووند )برای طرح هایی که صرفا پرسشنامه ای

نیستند( نیاز به فرم رضایت آگاهانه جدا نبوده و درج  باالذکر شده و  شامل موارد  انجام نمی شود

عنوان طرح، هدف از پژوهش،نام مجری و آزادانوه بوودن شورکت در مطالعوه و محرمانوه مانودن 

 اطالعات در باالی پرسشنامه کفایت می کند

 است ( مجری الزامی ، شماره تماس)کد ملی،ایمیلملیسامانه تکمیل فرم مشخصات  .6

 در سامانه ملی اخالق از طریق ایمیل و کد ملی درج شده در مصوبه اینکه پیگیری ها  با توجه به

اخالق می باشد و امکان تغییر در مصوبه اخالق صادر شده وجوود نودارد موویو یح صو ح 

 اطالعات فرم مشخصات سامانه به عهده مجری م ترم می باشد. 

  پروپوزال، رضایت آگاهانه و فورم سوامانه ملوی( تایوه شوده و در قالوب ارسالی  فایل هاکلیه( 

Word.باشند 

 

 ،امکوان طور  فووقبه ذکر اسح در صورت نقص و یا عدم وجود هر یک از مووارد الزم **

 . وجود ندارد در پژوهش اخالق ارگروه پروپوزال در ک

و یا ایمیل  31052114در صورت وجود هرگونه سوال، ابهام و یا نیاز به راهنمایی با شماره  **

ethics.semums@yahoo.com تماس حاصل فرمایید.در پژوهش اخالق  ارگروهکارشناس ک 

گاه علوم زپشکی سمنانرد ژپوهش  اخالق ارگروه کم  دانش


