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 مامایی و پرستاری دانشکده های نامه اخالقی پایان بررسیتسریع فرایند  برایراهنمایی 

 

 به توجه اب  اخالقی، بررسی فرایند تسریع و پژوهشیار در پروپوزال ثبت تکمیل جهت محترم، دانشجوی سالم، با -خدا نام به

سال هایپروپوزال سابقه ست الزم شده ار  پروپوزال هایبخش تمام ،تحصیلی مقطع با درج -1: فرمائید توجه زیر موارد به ا

شیار در ساتید، بخش از اعم) پژوه صویب گواهی -2. شود تکمیل....(  و اخالقی مالحظات همکاران، و مجریان ا  پروپوزال ت

سبه فرمول و هاپرسشنامه پژوهشی، شورای در  پرسشنامه، شود دقت. شود ارسال ضمائم بخش طریق از نمونه حجم محا

 رد داوطلب": شود ذکر پرسشنامه باالی در و( شود استفاده کد از) نباشد سازد مشخص را داوطلب هویت که مواردی حاوی

شی طرح یک ست اختیاری طرح در شرکت و کند می شرکت پژوه  در همچنین ".ماند خواهد محرمانه اطالعات تمامی و ا

 در اخالقی اصووول رعایت و پژوهش محیط به ورود برای اجازه معرفینامه، اخالق، مجوز دریافت به اخالقی مالحظات بخش

شاره...(  و صداقت رازداری،) پژوهش ضایت -3. شود ا صورت عامیانه و قابل درک) نامه ر  از و (داوطلب ویژگی با مطابقبه 

شان زبان صطالحات کاربرد از امکان حد تا. شود تنظیم ای صی ا ص ضرورت  شود اجتناب تخ صورت   نایمع پرانتز داخلدر 

/ جایگزین هگیرند تصمیم نامه رضایت نسخه ندارند گیری تصمیم ظرفیت /صالحیت که افرادی برای. گردد ذکر آن عامیانه

 نامه رضایت 4 بند در و شود بیان داوطلب برای فهم قابل و ساده صورت به هدف نامه، رضایت یک بند در. شود تکمیل قیم

 روههگ چند مطالعات در)ایشان توسط یا کننده شرکت/ داوطلب برای مطالعه در که اقدامی ساده، صورت به ،(همکاری نحوه)

 هماهنگی جهت مطالعه طول در است الزم که صورتی در. گردد ذکر شود می انجام( کنترل گروه جمله از ها گروه تمام برای

صاحبه، ضبط به احیاناً کیفی مطالعات در. گردد لحاظ بند این در شود، گرفته تلفنی تماس داوطلب، با  محل و مانز تعداد، م

 عناوین تفکیک به کاربردی و اختصاصی کلی، اهداف اهداف؛ بخش در -4. شود اشاره ها فایل از نگهداری نحوه و مصاحبه

 نحوه و مطالعه مداخله احیاناً مطالعه، از خروج و ورود معیارهای پژوهش، محیط به اجرا؛ روش بخش در همچنین شوووود ذکر

صیص صادفی تخ شاره نمونه ها ت ستاد نهایت، در -5. گردد ا شیار در راهنما محترم ا  .نماید تائید را شده ثبت پروپوزال ،پژوه

 ردموا اعمال به منوط اخالق گواهی دریافت و اخالقی بررسی جهت پروپوزال روی بر بعدی اقدام گونه هر است ذکر به الزم

    .باشد می فوق
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