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 گرامی  متقاضی

مصدب    یز کدهها و الزامداا اخال د   يو ن یالمللاسناد بينبر اساس  یپزشکزيست يهااخالق در پژوهش تهيکم

خصدب   ه در پژوهش ب ت اصبل اخالقيرا از نظر رعا یپژوهش يهاطرح یدرمان و آمبزش پزشک ،وزارا بههاشت

فبايده و   یتده ضدمن بررسد   ين کميه. اهدمی رار  یابيمبرد ارزافراد شرکت کننهه در پژوهش حفاظت از  از حيث

هدا،  با تبجه به اصبل احترام بده انسدان  را تحقيقاا شرکت کننهگان در پژوهش و  به یاحتمال يهامضراا و آسيب

کننهگان در پدژوهش  که ممکن است متبجه شرکت یيهاانيز ر سبد وي. جهول زکننهمی یبررس ار(يعهالت، و اخت

  ه:دهمیباشه را نشان 

 

 سبد انيخطر/ز

 درمان آزاد به درمان/ یدسترس یکيزيصهمه ف

 یعاطفت يحما یا خطر اجتماعيصهمه 

 یاجتماع یت روانيحما یعاطفا خطر يصهمه 

 بشردوستانهاههاف  (گماياستا انگ خبردن )يبرچسب 

 تعامل با جامعه یم خصبصينقض حر

 گريمبارد د صهماا نباع خطراا و، به خطر انهاختن افراد با ایبه داوطلب یتبجهیب

  ینير عيا غي ینيبصبرا ع ينقض رازدار

  گريد يهااسيبا و یجنس يتفاوتها

  گريمبارد د

 
، لداا  دارد یح انجام آن بستگيروش صح و یعلم یک پژوهش اساساً به طراحي یت اخال ينکه تماميبا تبجه به ا

ت آنها الزم است يکه رعا يه شهه تا پژوهشگران به مبارديست تهيلک چکيبصبرا اخالق در پژوهش نامه اظهار

نامده  ن اظهاريد در مطالعه مه نظر  رار گرفته است. ا ینان حاصل شبد که مسائل اخال ينمبده و اطم يشتريب تبجه

کميتده اخدالق در    باشه.میان مطالعه يز سبد و یابيارز ت آگاهانه ويپژوهش، رضا ینه طراحيدر زم یسؤاالت يدارا

ي هدا ي تحقيقاتی و مهارك مرببطه بر اساس اظهداراا مجريدان طدرح   هاضمن بررسی پرورپبزالمؤسسه ژوهش پ

 گيري خباهه کرد. ميعاا تصمييه اخال ی مطالأيقاتی در مبرد تتحق
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 بخش اول: شناسنامه طرح

  (در سامانه مؤسسه) طرحشماره  اطالعاا طرح پژوهشی  .1

 عنبان طرح پژوهشی:

 ميليبن ريال....................  :ببدجه درخباستی از مؤسسه ميليبن ريال.................... :  رحببدجه کل ط

 : نام و آدرس محل انجام مطالعه

 

 طبل مها مطالعه: تاريخ شروع احتمالی مطالعه: 

 (applicant/PI)مشخصاا کامل متقاضی/ محقق اصلی  .2

  نام و نام خانبادگی:

  محل کار:

  ك:مهر

  تخصص:

  آدرس:

  آدرس الکترونيک:  شماره تماس:

  مشخص بفرماييه( )با گااشتن عالمت  آيا اين طرح پژوهشی  بالًدر کميته اخالق ديگري بررسی شهه است ؟ .3

 ..............خير  ........... بلی 

 ،اگر بلی 
 نام کميته:

 تاريخ بررسی:
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 نتيجه بررسی: 

 

 ه اخال ی براي تمام انباع مطالعاابخش دوم: اظهارنام

 مالحظاا کميته سؤاالا

 کلمه( 055)حهاکثر  به زبان ساده و  ابل فهم براي يک فرد عامی پژوهشیاي از طرح خالصه .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلمه( 355ح حهاکثر در ي)تبض ؟استکافی  پژوهشبراي انجام اين طرح  يمجرآيا تخصص و تجار   .0

 ..................خير  ........... بلی (مشخص بفرماييه )با گااشتن عالمت 
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 مالحظاا کميته  سؤاالا

هاي الزم با محل انجدام طدرح در   آيا جهت رعايت حقبق افراد حقيقی و حقب ی در مطالعه، هماهنگی .6

زو ضمائم ارسدال  نامه ج)نمبنه تفاهمنامه با محل انجام مطالعه وجدبد دارد؟  هايی ماننه تفاهم الب

 شبد(

 

 ؟بع مرببطه چيستضدر ارتباط با تبسعه بههاشت و يا تبليه دانش در مب پژوهشیاهميت اين کار  .7

 کلمه( 355)حهاکثر در 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 هاکشبرايران يا ساير  در است که بلی اا باشه يا تکرار مطالعمیيک مطالعه جهيه  حاضرآيا مطالعه  .8

 تبجيه آن چيست؟ ببدن مطالعه  يکراردرصبرا ت. انجام شهه است

 
 

 

  (مشخص بفرماييه )با گااشتن عالمت  ؟ي زير  رار داردهامطالعه در کهاميک از دسته .9

 آزمايی بالينی کار ..........

 نسانا یکيبلبژيبي هانمبنها ي هابافتکار با  ..........

 هامرببط به انسان يهاداده يبر روانجام مطالعه .........  

 مطالعه با پشتيبان خارجی .......... 

 ساير مبارد. .......... 

 : ..................................................................................نبشته شبدنبع مطالعه 
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 مالحظاا کميته سؤاالا

 علت انتخا  آنها را تبجيه نمائيه. جمعيت مبرد مطالعه کهامنه؟ .15

 
 

مشخص  )با گااشتن عالمت  ؟هاي زير شرکت خباهنه کردمطالعه کهام يک از گروهن يادر  .11

 بفرماييه(

  افراد بی سباد........ 

 داراي فقر ا تصاديافراد ........  

 عقب افتاده ذهنی افراد ........

 زنهانيان ........

 سال 10کبدکان زير  ........

 انسشرايط اورژبيماران در ........ 

 بيمارانی که بيماري بسيار پيشرفته دارنه  ........

  باشنه.رضايت اگاهانه دادن  يت کامل برايا ظرفيت يفا ه صالح یافرادي که به هر دليل ........

ا يو  کننه )دانشجبيان، کارمنهان، .............(به هر دليلی زير نظر محقق کار میافرادي که  ........

 شبنه.یپژوهش محسب  م یان اصليجرردست ميز یبه نبع

 مهاجرين ساير کشبرها ........

 هاي بادرار خانم........ 

 جنين انسانی ........

 ساير مبارد:................................................................... ........
 

 

 باشه؟میپاير چه آسيب يهادليل استفاده از گروه .12
 

 
 

 باشه؟میچگبنه  ريپابيآس يهاافراد گروهخا رضايت رونه ا .13
 

 
 

 باشه؟میکننهگان چگبنه رونه انصراف از تحقيق تبسط شرکت .14

 

 

 

معيار ورود و خروج( که حها ل ضرر و حهاکثر انه )ي انتخا  شههطبرآيا جمعيت مبرد نظر  .10

 منفعت و به صبرا عادالنه را دريافت نماينه؟ تبضيح دهيه.
 

ا ي زنان و يمبرد نظر برا يهات عهالت در انجام پژوهش و مرا بتياز نظر رعا یهاتيا تمهيآ .16

 ؟شهه است ههيشيانهمردان شرکت کننهه 
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براي  پژوهشیآيا هيچ ضرري ) جسمی، روانی، اجتماعی،  انبنی، ا تصادي( در اين طرح  .17

هيه چه ا هامی و تبضيح د بدهگان وجبد دارد؟ اگر بلی لطفاً آنها را مشخص نمشرکت کننه

 ؟ شهه استبراي پيشگيري و يا به حها ل رسانهن آنها انجام 

 

کننهگان چيست؟ منافع اين تحقيق براي جامعه و يا منافع انجام اين مطالعه براي شرکت .18

 سيستم بههاشت چيست؟
 

 ميزان منافع مبرد انتظار نسبت به ضررهاي احتمالی و تبجيه آن چيست؟ .19

 
 

 

باشه؟ ارد کنبنی بهترين نبع مرا بت مبجبد براي جمعيت مبرد مطالعه میآيا مرا بت استانه .25

 دهيه. تبضيح

 

 

  شبد؟ اگر بلی تبجيه آن چيست؟آيا درمان استانهارد براي شرکت کننهگان حاف می .21

  آيا اين مطالعه يک مطالعه درمانی است؟ .22

 يست؟هاي محقق در مبرد تهيه خهماا پزشکی براي شرکت کننهگان چليتؤومس .23

 
 

چه ا هاماتی براي گزارش و پيشگيري از حبادث يا عبارض مخاطره آميز در نظر گرفته شهه  .24

 است؟
 

 

بينی شهه است؟ تبضيح شبنه پيشی که متحمل صهمه میيهاآيا تمهيهاتی براي آزمبدنی .20

 دهيه.
 

 

  چه ا هاماتی براي پايش ايمنی و تب ف تحقيق پيش بينی شهه است؟ .26

راي در دسترس  رار دادن نتايج مثبت احتمالی و فراورده تحقيق به مردم در چه ا هاماتی ب .27

 نظر گرفته شهه است؟
 

 

  گيرد؟ تبضيح دهيه.آيا منافع حاصل از اين تحقيق در دسترس شرکت کننهگان  رار می .28

 چه تمهيهاتی براي ادامه خهماا بعه از تحقيق انهيشيهه شهه است؟ .29

 
 

  نتايج تحقيق وجبد دارد؟ آيا محهوديتی براي انتشار .35

احتمالی بر پژوهشگران مثل عبارض روحی  آيا تمهيهاتی جهت پيشگيري از آثار و عبارض .31

 .... انهيشيهه شهه است؟ وروانی و فيزيکی و
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  آيا فرم رضايت آگاهانه طراحی شهه است؟ .32

 رونه اخا رضايت را به طبر خالصه بنبيسيه. .33

 
 

 گيرد؟را میچه کسی ازشرکت کننهگان رضايت  .34
 

 

شبد که شرکت کننهگان اطالعاا را درك کرده، به سؤاالا آنها چگبنه اطمينان حاصل می .30

 انه؟پاسخ داده شهه و آگاهانه و بهور از اغفال يا پاداش رضايت داده

 

 

 آيا ارتباط خاصی بين شرکت کننهگان در پژوهش و پژوهشگران وجبد دارد؟ .36

 
 

 گيرد؟ در جريان پژوهش  رار میآيا پزشک اصلی شرکت کننهگان  .37
 

 

 گردد؟ اگر رونه تحقيق تغيير پيها کرد آيا مجهداً رضايت آگاهانه اخا می .38

 
 

کننهگان تشبيق و يا پاداش مادي در نظر گرفته شهه است؟ اگر بلی آنها را آيا براي شرکت .39

 دهيه.  يه و تبضيحيليست نما
 

  هشگر هستنه؟کننهگان تحت درمان يا مرا بت پژوآيا شرکت .45

باشه؟ اگر بلی والن مرتبط با شرکت کننهه میؤآيا براي انجام مطالعه نياز به اخا اجازه از مس .41

 نام برده و اجازه مرببطه را ضميمه نمائيه. 

 

 

چگبنه نسبت به خروج بهون شرط شرکت کننهگان از تحقيق در هر مرحله از انجام طرح و يا  .42

 شبد؟ن داده میاطمينا پس از پايان آن به آنها
 

 

 گيرد؟آيا شماره تلفنی جهت تماس ضروري در اختيار شرکت کننهگان  رار می .43
 

 

 شبنه؟شرکت کننهگان چگبنه شناسايی شهه و وارد مطالعه می .44

 
 

 ي مبرد نياز در چه محلی از شرکت کننهگان اخا خباهه شه؟هااطالعاا و نمبنه .40
 

 

 شبد؟کسی انجام می برخبرد اول با شرکت کننهگان ببسيله چه .46
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 شبنه؟آوري میها چگبنه جمعها يا نمبنهداده .47

 
 

  سال ....................... شبنه؟ها به چه مها نگههاري میها يا نمبنهداده .48

نحبه نگههاري و نيز روش معهوم کردن اطالعاا شخصی شرکت کننهگان در ارتباط با  .49

 باشه؟شخصی چگبنه میاطالعاا  اطمينان از اصل رازداري و حفظ

 
 

 

ها را براي مطالعاا بعهي نگههاري نمايه آيا اگر پژوهشگر تصميم دارد که اطالعاا يا نمبنه .05

  رضايت الزم از شرکت کننهگان اخا خباهه شه؟
 

 چه کسانی به اطالعاا شخصی شرکت کننهگان در تحقيق دسترسی خباهنه داشت؟  .01
 

 

يا صهاي ضبط شهه، هم درطی مطالعه و هم بعه از خاتمه آن  هاي بصبرا فيلم وچگبنه داده .02

 شبد؟حفظ و نگههاري می
 

 چه افرادي با شرکت کننه گان در تحقيق ارتباط و يا تماس خباهنه داشت؟  .03
 

 

آيا تمهيهاتی براي اطالع شرکت کننهگان از اطالعاتی که مرببط به آنان است انهيشيهه شهه  .04

  دهيه. است؟ اگر بلی يا خير تبضيح
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 اظهارنامه اخال ی براي انباع مطالعاا: بخش سبم

 مالحظاا کميته سؤاالا

 مشخص بفرماييه( )با گااشتن عالمت  باشه؟میتحقيق بالينی در چه فازي  .00

  1فاز  ...........

  2فاز  ...........

  3فاز  ...........

 بعه از ورود به بازار: 4فاز  ...........

 ساير......................................................................................... ...........

 

   خير......  بلی ...... آيا تحقيق چنه مرکزي است؟ .06

يا ساير مراکز ثبت وري امعاونت تحقيقاا و فنبالينی  يیثبت کارآزما سامانه آيا اين تحقيق در .07

  ه دهيه.يرا اراشماره ثبت اگر بلی  ست؟ثبت شهه االمللی بين

 

  هاي کافی حيبانی و عهم بروز ناهنجاري انجام شهه است؟آيا آزمايش .08

  دليل استفاده از گروه کنترل را بيان نمائيه. .09

  نماينه؟میآيا گروه کنترل درمان استانهارد را دريافت  .65

يا مشکلی براي آنان وجبد دارد؟  آيا امکان عارضه کننه؟میآيا گروه کنترل پالسبب دريافت  .61

 تبضيح دهيه.

 

  .گيرنه؟ اگر خير تبضيح دهيهمیآيا همه شرکت کننهگان به طبر يکسان مبرد درمان  رار  .62

  شبد؟ اگر بلی ، تبضيح دهيه.میيا تراتبژن استفاده  زا، جهش آيا در اين مطالعه از مباد سمی .63

  ، تبضيح دهيه.شبد؟ اگر بلیمیبش اشعه استفاده تا آيا در اين مطالعه از مباد راديب اکتيب يا .64

  ، تبضيح دهيه.شبد؟ اگر بلیمیاز دارو استفاده آيا براي رسيهن به اههاف اين مطالعه  .60

شبنه؟ اگر پاسخ مثبت است روش میآيا شرکت کننهگان بصبرا رنهوم در مطالعه وارد  .66

 هوميزاسيبن چگبنه است؟نر

 

  تحقيق چه هستنه؟ خروج از معيارهاي ورود و .67

  باشه؟میو عبارض نا مطلب  چگبنه رونه گزارش و برخبرد با حبادث  .68

 آيا شرکت پشتيبان تا هنگامی که دارو/ روش دربازار کشبر مبرد تحقيق ارائه شبد آنرا در  .69
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 دهه؟میاختيار شرکت کننهگان  رار 

ته مطالعاا ياز از کميمبرد ن مجبز یواالنسیباکيا بيو  یستيز يا درخصب  مطالعاا هم ارزيآ .75

 مه شبد.يسازمان غاا و دارو اخا شهه است؟ مصببه ضم ینيبال

 

  باشنه؟میمعيارهاي خاتمه تحقيق چه  .71

 نظر گرفته شهه است؟ تبضيح دهيه.تحقيق آيا تمهيهاتی براي بيمه کردن شرکت کننه گان در  .72
 

 

 مشخص بفرماييه( ت )با گااشتن عالمنمبنه مبرد استفاده در مطالعه چيست؟  .73

 هاي انسانی جهيههاي بافت........... نمبنه

 هاي انسانی مبجبد که صاحب نمبنه براي پژوهشگر شناخته شهه است.هاي بافت........... نمبنه

 نام و ناشناس براي پژوهشگرهاي انسانی مبجبد بیهاي بافت........... نمبنه

 

  شبد؟میآوري و بررسی نمبنه چه بافتی جمع .74

  گيرد؟آوري ببسيله چه کسی صبرا میجمع .70

تشخيصی يا  شبنه يا ابتهائاً براي اههافها اساساً براي اههاف پژوهشی گرفته میآيا نمبنه .76

 هاي پاتبلبژي هستنه؟هاي زايه و بلبكانه مثالً بافتدرمانی ببده

 

تر است؟ در صبرا نياز تبضيح یهاي معمبل تهاجمبرداري در اين مطالعه از روشآيا روش نمبنه .77

 دهيه؟ 

 

هاي انسانی جهت انجام پژوهش رضايت آگاهانه گرفته شهه است؟ اگر آيا براي استفاده از نمبنه.78

 کنيه.نه، چگبنه آن را تبجيه می

 

  شبنه؟گااري شهه و شناخته میها عالمتچگبنه نمبنه .79

ی به آنها دسترسی دارد و آنها را به شبنه و چه کسها ذخيره میچگبنه و به چه مها نمبنه .85

 دهه؟امانت می

 

ها چگبنه در شبد و آيا مشخص شهه است که نمبنهها میاي از بافتدر حال حاضر چه استفاده .81

 گيرنه؟آينهه مبرد استفاده  رار می

 

  شبنه؟ها از بين رفته يا از مطالعه خارج میچگبنه نمبنه .82

  شبد؟بلبژيک انسانی انجام میآيا مطالعه ژنتيکی روي مباد بي .83

  شبنه؟آيا با تبجه به نتايج ژنتيک، افراد دهنهه نمبنه شناسايی می .84
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  خباهه شناسايی صبرا گيرد؟آيا محقق می .80

هاي چه راهکارهايی براي حفاظت از اطالعاا و رعايت اصبل اخال ی در مطالعه بر روي نمبنه .86

 انسانی انهيشيهه شهه است؟

 

  باشه؟می و .... DNA  ،RNAرببط به استفاده از محصبالا ژنتيکی )آيا مطالعه م.87

  نبع نمبنه ژنتيکی را مشخص کنيه.  .88

 مشخص بفرماييه( )با گااشتن عالمت شبد؟ هاي ماکبر چه کاري انجام میبا نمبنه .89

 ............ آناليز فبري

 ............ ذخيره وآناليز بعهي

 ايران ............ آناليز خارج از

 ............ آناليز تبسط افراد يا سازمانهايی غير از محققين مطالعه

 ............ ساير مبارد:.....................................................................................

 

  هاي مطالعه را تبضيح دهيه.فراينه ذخيره و يا دور ريختن نمبنه .95

  پاير است؟کننهه امکانها در صبرا درخباست شرکتسازي نمبنه يا يافتهآيا ناببد .91

شبد؟ در اين صبرا رازداري هاي ژنتيکی به افراد شرکت کننهه داده میآيا نتايج آناليز نمبنه .92

 شبد؟چگبنه حفظ می

 

آيا در صبرا نياز، شرکت کننهه به يک متخصص بالينی معرفی خباهه شه؟ اگر بله ههف اين  .93

 ار را تبضيح دهيه.ک

 

  شبد؟ فراينه مشاوره را تبضيح دهيه.آيا محل مناسبی براي مشاوره ژنتيک در نظر گرفته می .94

 

 



 

 

 

 
ندانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستا  

 معاونت تحقیقات و فناوری

 کمیته اخالق در پژوهش های زیست پزشکی

 فرم درخواست بررسی طرح های پژوهشی و پایان نامه ها در کمیته

 

 

 13 

  

سساا خارج از کشبر انجدام خباهده شده در مدبرد نحدبه      ؤها يا مالمللی با دانشگاهصبرا همکاري بينه اگر اين تحقيق ب

 يه: همکاري تبضيح دهيه و به سؤاالا زير پاسخ ده

 مالحظاا کميته  سؤاالا

از نظدر مدالی تبسدط     علبم پزشکی ايدران سسه ملی تبسعه تحقيقاا ؤآيا اين تحقيق عالوه بر م .90

   شبد؟پشتيبان خارجی حمايت می

 

 

آيا طرح پژوهشی شما در کميته اخالق کشبرهاي همکار تصبيب شهه است؟ اگر بلی لطفاً مهارك  .96

 ا تبضيح دهيه. را ضميمه فرمائيه. در غير اينصبر

 

 

شبد؟ در صبرا بلی تبضيح دهيه که چرا در کشبر همکار انجام آيا تحقيق فقط در ايران انجام می .97

 صبرا نام کشبرهايی که طرح در آنها انجام خباهه شه را بنبيسيه. شبد؟ در غير ايننمی

 

 

گيدرد؟  ه انجدام مدی  شبنه، اين کار چگبند هاي بيبلبژيک به خارج از کشبر فرستاده میاگر نمبنه .98

 باشه؟ها در انتهاي تحقيق چه میبنهمسرنبشت اين اطالعاا و يا ن

 

 

ارتباط اين تحقيق با کشبر ما و ضرورا انجام آن در ايران چيسدت؟ مندافع ايدن تحقيدق ماننده       .99

 دسترسی به محصبل تحقيق يا تبانمنهسازي براي ايران چيست؟

 

 

 ق براي کشبر مطلع خباهنه شه؟لين کشبر چگبنه از منافع اين تحقيسؤوم .155

 

 

آيا پژوهشگر نسبت به  بانين خا  و مقرراا ايران و کشبر خارجی همکار )پشدتيبان( متعهده    .151

 اگر بلی، مبارد مرببطه را فهرست نمائيه. ؟باشهمی

 

 

آيا در اين طرح پژوهشی مسائل فرهنگی و آدا  اجتماعی، رفتارها و ارزشدهاي کشدبر در نظدر     .152

  ت؟ لطفا در صبرا لزوم مصاديق آن را تبضيح دهيه.گرفته شهه اس

 

 

اگدر   نماينه؟کننهگان بهترين مرا بت مبجبد را به عنبان بخشی از تحقيق دريافت میآيا شرکت .153

 تبضيح دهيه. ،خير
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 )انه؟)درمانهائی که در طرح ذکر نشهههاي فرعی صبرا گرفته چه هستنهمرا بت .154

 

 

 ی شهه است؟يهابينیشها چه پيبراي ادامه مرا بت  .150

 

 

  شبد؟المللی چگبنه به مشارکت گاارده میحقبق معنبي طرح بين محققين ايرانی و همکاران بين .156

در اين طرح تحقيقاتی جهت انتقال دانش و يا تکنبلدبژي بده   ا علمی أآيا پژوهشگر و يا عضب هي .157

نظدر و جزئيداا سدفر     دخارج از کشبر مسافرا خباهه کرد؟ در صبرا بلی در خصب  فرد مبر

 علمی تبضيح دهيه. 

 در صبرا نياز مهارك مرببطه را ضميمه نمائيه.

 

 

 

 مشخص بفرماييه( )با گااشتن عالمت المللی امضا شهه است؟ همکاري بيننامه تفاهمآيا  .158

 خير ...........  بلی ........... 

 نامه مرببطه را ضميمه کنيه. تصبير تفاهم ،بلی اگر
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 کنترل مهارك :ش چهارمبخ

 مهرك
تأييه تبسط متقاضی/ 

 محقق اصلی
 مالحظاا

خالصه پروپبزال به زبان فارسی )بيان کامدل مالحظداا   

 اخال ی(
  خير  .......  بلی .......

  خير  .......  بلی ....... )به زبان فارسی( فرم رضايت آگاهانه 

يدار  برنامه مصاحبه و برگه حداوي اطالعداتی کده در اخت   

 گيرد شرکت کننهگان در تحقيق  رار می
  خير  .......  بلی .......

  خير  .......  بلی ....... آوري اطالعاا پرسشنامه و فرم جمع

کپی مهارکی که جهت تبليغاا و جلب همکاري بيمداران  

 يا مردم استفاده خباهه شه
  خير  .......  بلی .......

تجهيدزاا پزشدکی مدبرد    مهارك مرببط به ثبت دارو يا 

  استفاده در تحقيق تبسط مراجع رسمی
  خير  .......  بلی .......

  خير  .......  بلی ....... داد همکاري و يا  رارنامه تفاهم

  خير  .......  بلی ....... ساير مهارك 

 
 


