راَىمبي وگبرش ي تىظيم
ثرگٍ راَىمبي طرح پژيَطي مصًة كميتٍ اخالق در پژيَص اوستيتً
ثرگٍ راَىمبي طرح پژيَطي
 -1عٌَاى ٍ وذ عشح
ً -2بم سبصهبى هسئَل اخشاي عشح
ً -3بم سبصهبى پطتيجبى اخشاي عشح
 -4عٌَاى ٍ ّذف اص اخشاي عشح ثِ صثبى سبدُ
 -5اسائِ خالغِ اخشاي عشح ثِ صثبى سبدُ ثِ آصهَدًي ،ضبهل الذاهبت ٍ هذاخالتي وِ ثش آصهَدًي اًدبم هيضَد ٍ هذت صهبى اًدبم آى
ّب ،تَضيح تػبدفي ثَدى دس غَست دسيبفت هذاخلِ ،روش داسًٍوب دس غَست استفبدُ  ،همبيسِ سٍش ّبي سايح ضٌبختِ ضذُ پيطگيشي ٍ
دسهبًي هَخَد ثب سٍش اخشايي دس ايي عشح
 -6روش عَاسؼ ٍ خغشات احتوبلي ًبضي اص ضشوت دس تحميك (اص خولِ عَاسؼ عبم ٍ خبظ ٍيژُ خٌس ٍ سي خبظ)
 -7اعويٌبى اص هحشهبًِ هبًذى اعالعبت اخز ضذُ اص آصهَدًي ّب ،سعبيت اهبًت دس حفؼ اعالعبت هشثَط ثِ آًبى ٌّگبم ًگْذاسي ،اًتطبس
يب اًتمبل ًتبيح عشح ثذٍى تبثيش ثش دسيبفت خذهبت هعوَل هَسد ًيبص
 -8آصادي آصهَدًي ثش ضشوت يب عذم ضشوت دس عشح پژٍّطي .عذم ضشوت دس عشح ،سجت هحشٍهيت اص خذهبت ثْذاضتي-دسهبًي
هتذاٍل ًخَاّذ ضذ
 -9هدبص ثَدى آصهَدًي ثِ خشٍج اص عشح دس غَست توبيل دس ّش صهبى
 -10چٌبًچِ پژٍّص گش ثِ يبفتِ ّبيي دست يبثذ وِ ثشاي تبهيي ،حفؼ ٍ استمبء سالهت فشد سَدهٌذ هي تَاًذ ثبضذ  ،ثِ عشيك همتضي
دس اختيبس آصهَدًي يب سبيش افشاد ريشثظ لشاس دّذ .ثذيْي است هذاخالت دس صهيٌِ پيطگيشي ،دسهبى يب پيگيشي آى هَاسد ثِ عْذُ
پژٍّطگش ًيست
 -11تبهيي وليِ ّضيٌِ ّبي الصم تَسظ هدشي عشح ٍ عذم تحويل ّضيٌِ اضبفي ثِ آصهَدًي
 -12تضويي خجشاى خسبست ّبي احتوبلي ًبضي اص عشح ،هتٌبست ٍ هغبثك ثب لَاًيي هَخَد
 -13روش هٌبفع احتوبلي ًبضي اص ضشوت دس تحميك (هٌبفع ثشاي آصهَدًي ،هٌبفع ثشاي ديگشاى)
 -14هطخػبت هدشي يب هدشيبى عشح ( ًبم ،تخػع ،هذسن تحػيلي ً ،طبًي ،اهضب ٍ ،تبسيخ )
ً -15بم افشاد هسئَل پبسخگَيي ثِ سؤاالت آصهَدًي دس هَسد هَضَع ٍ سٍش اخشاي تحميك ،حمَق آصهَدًي ٍ هَاسد اضغشاسيً ،طبًي ٍ
ضوبسُ تلفي ايطبى(روش ًبم هدشي ضشٍسي است )
 -16اعالم سضبيت آصهَدًي
ً -17بم ٍ اهضبي آصهَدًي يب ٍلي لبًًَي ثب روش تبسيخ
ً -18بم ٍ اهضبي فشدي وِ فشم سا تحَيل هيگيشد ثب روش تبسيخ
مثبل:
()1عٌَاى عشح :ثشسسي اثشات هػشف پشٍتئيي سَيب سٍي چشثي ّب ،آپَپشٍتئييّبّ ،وَسيستئيي ،استشس اوسيذاتيَ ،فبوتَسّبي اًعمبدي
پالسوب دس ثيوبساى تحت ديبليض غفبلي
وذ عشح225 :
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ياي ٍ غٌبيع غزا يي وطَس -داًطگبُ علَم پضضىي ضِيد ثْطتي
(ً )2بم سبصهبى هسئَل اخشاي عشح  :اًستيتَ تحكيلبت تغز ُ
ياي ٍ غٌبيع غزا يي وطَس
(ً )3بم سبصهبى پطتيجبى اخشاي عشح :اًستيتَ تحكيلبت تغز ُ

ثرگٍ راَىمبي طرح پژيَطي
ثديىًسيلٍ از ضمب ثراي ضركت در (  )4طرح پژيَطي ((ثررسي اثر مصرف پريتئيه سًيب در ثُجًد يضعيت سالمت قلجي
ثيمبران ديبليسي )) دعًت ثٍ عمل ميآيد .در ايه ثرگٍ ،اطالعبتي ضبمل اَداف ي ريش ايه مطبلعٍ ثٍ آگبَي ضمب رسبودٌ
ميضًد .لطفبً ايه مته را ثب دقت مطبلعٍ ثفرمبئيد ي چىبوچٍ سًالي داريد يب مبيليد اطالعبت ثيطتري كست كىيد ،ثب
پژيَطگران ايه مطبلعٍ تمبس ثگيريد.
(ّ )4ذف ايي هغبلعِ يبفتي سٍضي ثشاي پيطگيشي اص ثشٍص ثيوبسي ّبي للجي عشٍلي دس ثيوبساى هجتال ثِ ًبسسبيي وليِ است .ثب تَخِ ثِ
ايٌىِ پشٍتئيي سَيب هيتَاًذ ًمطي دس پيطگيشي اص ايي ثيوبسي داضتِ ثبضذ دس ايي پژٍّص اثش هػشف پشٍتئيي سَيب دس گشٍّي اص
ثيوبساى ديبليضي هَسد ثشسسي لشاس هيگيشد.
( )5چٌبًچِ هبيل ثِ ضشوت دس ايي پژٍّص ثبضيذ ثب ّوبٌّگي لجلي دس يىي اص هشاخعبت ضوب ثِ هشوض ديبليض ثعذ اص
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ًبضتب ثَدى  5هيلي ليتش خَى تَسظ وبسضٌبس آصهبيطگبُ گشفتِ هيضَد ٍ لذ ٍ ٍصى ضوب اًذاصُگيشي هيضَد .ثعذ اص ايي ثِ غَست
تػبدفي ضوب دس يىي اص دٍ گشٍُ هػشفوٌٌذُ پشٍتئيي سَيب يب پشّيضوٌٌذُ اص هػشف پشٍتئيي سَيب لشاس هيگيشيذ .اگش خضء گشٍُ اٍل
ثبضيذ ثِ ضوب ثستِّبي  28گشهي پشٍتئيي سَيبي خبم وِ ثِ اًذاصُ  4لبضك غزاخَسي است دادُ هيضَد ٍ ثِ هذت  2هبُ ثبيذ ّش ضت
يىي اص ثستِّبي پشٍتئيي سَيب سا ثپضيذ ٍ ّوشاُ ثب ضبم هيل وٌيذ )5 ( .الصم ثِ روش است وِ ثش اسبس تحميمبت اًدبم ضذُ هػشف ايي
همذاس پشٍتئيي سَيب عَاسضي ًذاسد .اگش خضء گشٍُ دٍم ثبضيذ ثبيذ ثِ هذت  2هبُ اص هػشف پشٍتئيي سَيب ٍ هحػَالت حبٍي سَيب هثل
ضيش سَيب ،سَيبي ثَ دادُّ ،وجشگش آهبدُ ٍ ّشگًَِ هحػَل آهبدُاي وِ حبٍي پشٍتئيي سَيب ثبضذ پشّيض وٌيذ .يه هبُ ثعذ اص ضشٍع
ثشسسي اص ضوب خَاستـــِ هيضَد وِ ثِ هشوض هشاخعِ وٌيذ ٍ لذ ٍ ٍصى ضوب دٍثبسُ ثجت هيضَد .دس پبيبى هغبلعِ (ثعذ اص  2هبُ) ثشاي
آخشيي ثبس ثِ هشوض دعَت هيضَيذ تب دٍثبسُ اص ضوب خَى گشفتِ ضَد ٍ لذ ٍ ٍصًتبى اًذاصُگيشي ضَد.
( )7توبم اعالعبت خوعآٍسي ضذُ دس ايي هغبلعِ ضبهل اعالعبت فشدي ،اًذاصُگيشيّبي اًدبم ضذُ ٍ ًتيدِ آصهبيص ّب ًضد هحممبى
هحفَػ خَاّذ هبًذ .اعالعبت ثِ غَست گشٍّي ٍ يب ثذٍى روش ًبم گضاسش خَاّذ ضذ.
( )8ضشوت ضوب دس ايي هغبلعِ وبهالً داٍعلجبًِ است .چٌبًچِ هبيليذ دس ايي هغبلعِ هطبسوت داضتِ ثبضيذ ،فشم سضبيتًبهِ ضويوِ سا
تىويل ٍ اهضبء ًوبئيذ )9 ( .ثعذ اص اهضبي سضبيتًبهِ ًيض ثِ ّش دليل ٍ دس ّش صهبى وِ هبيل ثبضيذ هيتَاًيذ اص هغبلعِ خبسج ضَيذ.
( )10دس غَست توبيل خَاة ّبي هشثَط ثِ ًتبيح هغبلعِ ثِ آگبّي ضوب خَاّذ سسيذ.

ثذيْي است هذاخالت دس صهيٌِ پيطگيشي،

دسهبى يب پيگيشي آى هَاسد ثِ عْذُ پژٍّطگش ًيست.
( )11اًدبم وليِ آصهبيص ّب سايگبى خَاّذ ثَد ٍ ضوٌبً ّضيٌِ  4ثبس ايبة ٍ رّبة ضوب ثِ هشوض تَسظ پژٍّطگشاى پشداخت خَاّذ ضذ.
( )12دس غَست ثشٍص خسبست احتوبلي هبلي ،خسوي ٍ سٍاًي ًبضي اص عشح ايي هَافمت ًبهِ هبًع اص الذاهبت لبًًَي ضوب دس همبثل
پژٍّص گشاى ًخَاّذ ثَد.
( )13عالٍُ ثش استفبدُ اص ًتبيح ايي هغبلعِ دس پيذا وشدى ساُ ّبي پيطگيشي اص ايدبد ثيوبسيْبي للجي دس ثيوبساى هجتال ثِ ًبسسبيي هضهي
وليِ ،پژٍّطگشاى دست آٍسدّبي ايي هغبلعِ سا دس هدالت پضضىي ٍ سبيش هدالت علوي ثِ چبح هيسسبًٌذ ٍ ايي ًتبيح سا دس
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وٌفشاًسْبي هلي ٍ ثييالوللي اسائِ خَاٌّذ ًوَد .ثِ عالٍُ دسغَست هَثش ثَدى هػشف پشٍتئيي سَيب ثش سالهت للت ،دس غَستي وِ ضوب
خضء گشٍّي وِ دس عَل هغبلعِ پشٍتئيي سَيب هػشف ًويوٌٌذ ثبضيذ ،ثِ ضوب ثعذ اص توبم ضذى هغبلعِ ثِ هيضاى گشٍُ اٍل پشٍتئيي
سَيب دادُ هيضَد.

مجدداً از َمکبري ارزودٌ ضمب سپبسگساريم.
( )14هدشي عشحّ :بدي عجيجي ،دوتشاي علَم تغزيِ ،گشٍُ تغزيِ اًسبًي ،داًطىذُ تغزيِ
تبسيخ........................ :
اهضب........................ :
( )15تلفي توبس ثشاي وست اعالعبت ثيطتش :آلبي دوتش ّبدي عجيجي ضوبسُ تلفي...........................:
خبًن/آلبي ......................ضوبسُ تلفي...........................:
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