
 

 راهنمای ارسال طرح نامه ها به کمیته سازمانی اخالق در پژوهش

 

 :مجری محترم جهت تسریع مراحل اخذ مجوز کمیته اخالق توصیه می شود به موارد زیر توجه فرمایید

اولین مکاتبه برای تمام طرحنامه ها  شامل متن زیر می باشد. در صورتی که از طریق مکاتبه در پژوهشیار پاسخ آن را به کمیته  -1

 شروع بررسی پروپوزال سریعتر صورت می گیرد.اعالم بفرمایید سازمانی اخالق در پژوهش 

 

 )با پژوهشی طرح برای اخالق کد و گواهی اخذ به موفق قبالً راهنما، محترم استاد یا شما که صورتی در )برای پروپوزال پایان نامه 

 در را مذکور گواهی اسکن اید، شده تهران پزشکی علوم دانشگاه اخالق سازمانی های کمیته از هریک از کنونی نامه پایان عنوان

 این" اینکه بر مبنی ای مکاتبه انجام با صورت این غیر در .نمایید اعالم را مربوطه طرح پژوهشیاری کد یا کنید آپلود ضمائم بخش

 در دیگری اخالق ی کمیته در و است نگرفته تهران پ ع د سازمانی های کمیته از اخالق کد قبالً تحقیقاتی طرح قالب در نامه پایان

 نمایید مطلع موضوع این از را حوزه این "باشد نمی بررسی تحت حاضر حال

 

  نامه پایان برای اخالق کد و گواهی اخذ به موفق قبالً شما که صورتی دریا طرح مشترک با پایان نامه()برای پروپوزال طر ح مستقل 

 را مذکور گواهی اسکن اید، شده تهران پزشکی علوم دانشگاه اخالق سازمانی های کمیته از هریک از کنونی طرح عنوان با پژوهشی

 این" اینکه بر مبنی ای مکاتبه انجام با صورت این غیر در. نمایید اعالم را مربوطه طرح پژوهشیاری کد یا کنید آپلود ضمائم بخش در

 بررسی تحت حاضر حال در دیگری اخالق ی کمیته در و است نگرفته تهران پ ع د از اخالق کد قبال تحقیقاتی طرح قالب در طرح

 ."باشد نمی

 

 ارسال حوزه این به ضمائم قسمت در پژوهشیار طریق از را طرح به مربوط پرسشنامه فرم است الزم اخالقی لحاظ از بررسی جهت -2

 تمامی و است اختیاری طرح در شرکت و کند می شرکت پژوهشی طرح یک در داوطلب: شود ذکر نیز پرسشنامه باالی در. نمایید

 آید. فراهم آن شدن باز امکان تا شود نوشته التین بصورت پرسشنامه فایل نام ضمنا .ماند خواهد محرمانه اطالعات

 

برای طرحنامه های با موضوعات حساس  استاندارد آگاهانه رضایت فرم تنظیم کمیته اخالق، طرح/ پایان نامه در اخالقی بررسی جهت -3

 در توضیحات با همراه استاندارد آگاهانه رضایت فرم نمونه یک مذکور، فرم تکمیل نحوه با آشنایی جهت. دارد ضرورتو یا مداخله ای  

 که است، شده داده قرار "1331 جدید آگاهانه رضایت فرم نمونه " عنوان تحت شما)در پژوهشیار( کاربری محیط رسانی اطالع منوی

و زمان ارسال پروپوزال برای کمیته  نموده طراحی مربوطه مطالعه با متناسب را خود آگاهانه رضایت فرم محترم مجری دارد ضرورت

 را تکمیل نماید. آنالینبخش رضایت نامه  اخالق، 

 

 مطالعه باشد بلکه هدف مطالعه به  هدفِ که در بند اول رضایت نامه )هدف ( لزومی ندارد دقیقاً عباراتِ الزم به ذکر است

بل فهم برای شرکت کننده بیان شود و در تنظیم رضایت نامه از به کاربردن واژه های تخصصی و پیچیده شکلی ساده و قا

 صورت داخل پرانتز معنای آن ذکر شود. غیر ایناجتناب شود. در

 

 راهنماهای از استفاده با و خود مطالعه نوع با متناسب را اخالقی مالحظات قسمت است الزم اخالقی لحاظ از بررسی طرح نامه جهت -4

 نمایید. تکمیل پژوهشیار سامانه در موجود اخالقی

 

پژوهشیار تصویر صورتجلسه دفاع پروپوزال و فایل پروپوزال را در بخش ضمائم دانشجویان محترم الزم است هنگام ثبت پروپوزال در  -1

 بارگذاری نمایند.

                                                                                                                           

 کمیته سازمانی اخالق در پژوهش  با تشکر،

 دانشکده پرستاری و مامایی و توانبخشی


