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  :اول بخش

 :نامهپرسش يكنندهتكميل كامل مشخصات

 خانوادگي نام و نام علمي يمرتبه تحصيلي يرشته فعاليت محل تماس تلفن ايميل آدرس

Azarbad_zo@kaums.ac.ir ۰۹۱۳۱۶۲۵۷۸۲  معاونت

 پژوهشي

 زهره آذرباد مربي مامايي

 

  ۷/۸/۹۱:  ليست چك تكميل تاريخ −

  

  :دوم بخش

 :دانشگاه به مربوط مشخصات

 استاد ٦

 ۱ علمي يرتبه تفکيك به علمي هيات اعضاي تعداد

 دانشيار ٣٢

 استاديار ٨٧

 مربي ٥٢

  ساير  - 

 دانشجويان کل تعداد ۲۰۶۵

 ۲ دانشجويان

  ليسانس فوق دانشجوي تعداد ١٧٠

  )PhD( دکتري دانشجوي تعداد ٢

 ايحرفه دکتري دانشجوي تعداد ٥١٨

 )داروسازي دندانپزشکي، عمومي،(

 رزيدنت تعداد ١٠٩

 فلو تعداد - 

 -۴ ييراپزشكي - ٣بهداشت  - ٢پزشكي - ا

 پرستاري و مامايي
 ۳ ۴: دانشکده نام ذکر با هادانشکده تعداد

 - ٤تروما  -٣علوم تشريح  -٢فيزيولوژي   - ١

بيوشيمي و تغذيه در  - ٥پرستاري تروما 

  بيماريهاي متابوليك

  ۴  :گسترش شوراي مصوب تحقيقاتي مراکز تعداد

  دانشگاهي هايبيمارستان تعداد  ٦
  ۵   هابيمارستان

  خصوصي هايبيمارستان تعداد  ١

  ۶  ۱۳۹۰سال در دانشگاه پژوهشي بودجه  ميليون ريال ٧٠٠٠

  ۷  ۱۳۹۰سال در دانشگاه مصوب پژوهشي هايطرح تعداد  ١٠٢

  ۸  ۱۳۹۰سال در دانشگاه هاينامه پايان تعداد       

  ۹  ۱۳۹۰سال در دانشگاه شده چاپ مقاالت تعداد  ١٨٧

  

   



 :سوم بخش

 :اخالق يکميته

 ۱۰  ١٣٧٩       است؟ شده تاسيس سالي چه در كميته

  ۱۱  ريخ  .۲  يبل  .۱)                  است نصب دفتر در اخالق يكميته تابلوي( دارد؟ مستقلي دفتر كميته يدبيرخانه آيا

  ۱۲  ريخ  .۲  يبل  .۱                                                  دارد؟ هافعاليت انجام جهت مستقلي کارشناس دبيرخانه آيا

  .نماييد ذکر را کميته يدبيرخانه در ثابت دفتري پرسنل و كارشناسان تعداد

  -      وقت نيمه افراد تعداد. ۲       نفر ١       وقت تمام افراد تعداد. ۱
۱۳  

 محققين، به...  و  شدهتدوين راهنماهاي و هافعاليت چارچوب درخصوص رسانياطالع براي مستقلي سايت اخالق يكميته آيا

                                                                                                                                   دارد؟ دانشجويان و اساتيد

  ريخ  .۲  يبل .۱

۱۴  

.      بنويسيد را سايت آدرس است، مثبت ۱۴ سوال پاسخ اگر

h�p://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=192  
۱۵  

 کرده منتشر و تدوين متقاضيان براي طرح ثبت جهت تخصصي ينامهپرسش يا و دستورالعمل راهنما، کميته، يدبيرخانه آيا

                                                    )                                                  شود ضميمه مدارك است، مثبت پاسخ اگر( است؟

  ريخ  .۲  يبل  .۱

۱۶  

  ۱۷  ريخ  .۲  يبل  .۱                                    باشد؟مي موجود دبيرخانه در جلساتصورت و دستورجلسات آيا

  ۱۸  ريخ  .۲  يبل .۱                     است؟ شده امضا كميته اعضاي توسط گذشته سال جلسات صورت تمامي آيا

  شوند؟مي بايگاني و ثبت صورت چه به اخالق يكميته اطالعات و مدارك

      محرمانه هايفايل در كاغذي صورت به . ۱

  محرمانه پسوورد با الكترونيكي صورت به . ۲

   محرمانه غير و كاغذي صورت به . ۳

  محرمانه غير و الكترونيكي صورت به . ۴

  ريسا . ۵

۱۹  

  ۲۰    باشد؟مي جلساتصورت ثبت و نوشتن مسئول فردي چه دركميته  خانم زهره آذرباد

    خانم سميه نادي
طرح به مربوط مدارك تكميل و پيگيري مسئول فردي چه دركميته

    باشد؟مي ارسالي هاي
۲۱  

  ۲۲  باشد؟مي مصوبات پيگيري مسئول فردي چه دركميته    خانم سميه نادي

  

 :چهارم بخش

  :اخالق يکميته اعضاي

  ۲۳  است؟ نفر چند هستند رسمي حكم داراي كه اخالق يکميته فعال اعضاي تعداد  نفر ۱۰

  کند؟مي پيدا رسميت جلسه اعضا از نفر چند حضور با

        )دهيد توضيح( ساير. ۴      نفر ۵ از كمتر  .۳      نفر ۵ . ۲    اعضا تمام . ۱
۲۴  

  ۲۵  ريخ ۲  يبل  .۱        است؟ شده لغو اخالق يکميته يجلسه شده،تعيين نصاب حد به اعضا تعداد رسيدن عدم دليل به کنون تا آيا

  است؟ شده لغو الزم نصاب حد به رسيدن عدم دليل به جلسه چند ۱۳۹۰ سال طي است، مثبت ۲۵ سوال پاسخ اگر

       جلسه تعداد
۲۶  



  دهند؟مي تشکيل هاخانم را کميته اعضاي از نفر چند

  نفر ٤: افراد تعداد
۲۷  

  دارد؟ وجود اخالق يکميته در زير هايتخصص از کداميک

يك  تخصص داروسازي -يك نفرنورولوژي اطفال  فوق تخصص - روماتولوژي يك نفرفوق تخصص :  )تعداد/رشته( تخصص فوق/ متخصص پزشک. ۱

  نفر

  يك نفر:  )تعداد(عمومي پزشک. ۲

  كارشناس ارشد يك نفر:  )تعداد( اپيدميولوژي يا آمار متخصص. ۳

  كارشناس حقوق يك نفر:  )تعداد( حقوقدان. ۴

  پزشكي يك نفردانشجوي دكتري اخالق :  )تعداد( پزشکي اخالق متخصص. ۵

  يك نفر :  )تعداد( روحاني. ۶

  كارشناس ارشد مامايي - دكتري فيزيولوژي: ساير. ۷

۲۸  

  ۲۹  باشد؟مي سال چند کميته اعضاي عضويت براي زماني محدوديت  سال  ٣

  ۳۰  ريخ  .۲  يبل  .۱                                                است؟ شده صادر دانشگاه رئيس توسط کميته اعضاي تکتک براي حکمي آيا

  ۳۱  ريخ  .۲  يبل  .۱                                                                         باشد؟مي معتبر صدور تاريخ اساس بر اعضاء هايحكم آيا

  است؟ چگونه کميته اعضاي انتصاب و انتخاب ايطشر

  .گيردمي صورت دانشگاه رئيس توسط انتخاب . ۱

  . گيردمي صورت انتصاب دانشگاه رئيس توسط و معرفي دانشگاه پژوهشي معاونت توسط فرد . ۲

  .گيردمي صورت انتصاب داوطلبين بين از و شده عضويت داوطلب فراخوان طي افراد . ۳

  )دهيد توضيح( موارد ساير . ۴

       

۳۲  

  گيرد؟مي قرار توجه مورد كميته حقيقي اعضاي انتخاب جهت شده ذكر هايشاخص از كداميك

  پزشکي علوم هايپژوهش در اخالق کارگاه گذراندن . ۱

 GCP کارگاه گذراندن . ۲

  )پزشکي اخالق PhD( پزشكي اخالق تخصصي يدوره گذراندن . ۳

  پزشكي اخالق يزمينه در....  و كتاب مقاله، داشتن . ۴

  پژوهشي يتجربه داشتن . ۵

  )دهيد توضيح( موارد ساير . ۶

       

۳۳  

 )    دهيد توضيح( شود؟مي گرفته درنظر کميته اعضاي انتخاب براي ضروري معياري عنوان به....  و پژوهش در اخالق کارگاه ،GCP گواهي داشتن آيا

     ريخ  .۲  يبل  .۱                                                                                                                                          

       

۳۴  

  ۳۵  ريخ  .۲  يبل  .۱                                                               دارد؟ وجود جايگزين عضو آيا اعضاء از هريک غيبت صورت در

  . دهيد توضيح شود؟ميگرفته درنظر ويژه موضوعات با هاييطرح و هاپروتكل خاص، موارد در گيريتصميم جهت ويژه هايتخصص با مشاور اعضاي آيا

                                                                                                                           طرح ها در موارد تخصصي به كارشناس مربوطه  جهت بررسي ارسال ميگردد  

  ريخ  .۲  يبل  .۱

۳۶  

  .دهيد توضيح را گيريتصميم ينحوه لطفا است، مثبت ۳۶ سوال پاسخ اگر

  تصميم گيري مي شود ويژه هايتخصص با مشاوردر كميته اخالق بر اساس نظر 
۳۷  

  ۳۸  ريخ  .۲  يبل  .۱                                                                            باشد؟مي موجود کميته يدبيرخانه در اعضاء CV آيا

  .شود ضميمه ايميل آدرس و تماس شماره تخصصي يرشته کميته، اعضاي ليست لطفا ∗∗∗∗

  



  :پنجم بخش

 :اخالق يكميته روندكاري

 ۳۹                ريخ  .۲  يبل  .۱             .                               استموجود دبيرخانه در اخالق يکميته اجرايي ينامهآيين و دستورالعمل آيا

 ۴۰ ريخ  .۲  يبل  .۱                                                                است؟شده ارسال کميته ضاياع تمامي به دستورالعمل اين آيا

 ۴۱ ريخ  .۲  يبل  .۱                                                     است؟شده انجام اخالق کشوري يکميته با ايمکاتبه۱۳۹۰ سال در آيا

  مکاتبات تعداد      
 ۴۲ .... اخالق كشوري يكميته با مكاتبات انجام صورت در

  مکاتبات موضوع       

  است؟ چگونه بندي زمان نظر از جلسات برگزاري ينحوه

  ماه در جلسه يك از بيش . ۱

 يكبار ماهي  .۲

  يكبار ماه سه هر . ۳

  است نشده تشكيل ايجلسه كنون تا . ۴

 )دهيد توضيح( ساير . ۵

٤٣ 

 ٤٤  .استشده تشكيل اخالق يکميته يجلسه چند۱۳۹۰سال در                              جلسه ۱۲                

 چقدر متوسط طوربه مصوبه يارائه تا طرح دريافت زمان از هاطرح بررسي جهت الزم زمان مدت ۱۳۹۰ سال در برگزارشده جلسات تعداد به توجه با

  است؟بوده

  روز ١٥

٤٥  

  است؟ چگونه طرح دريافت ينحوه

 اخالق يكميته به ارجاع و پژوهش يسامانه در ثبت . ۱

  محقق توسط ارسال . ۲

  )دهيد توضيح(موارد ساير . ۳

 .ثبت مي شود و بصورت دستي دركميته مطرح مي گردد پژوهش يسامانه كميته درتوسط كارشناس طرح هابعد از تصويب در شوراي پژوهشي 

٤٦ 

  است؟كرده تدوين پژوهشگران براي ايويژه دستورالعمل تحقيقاتي طرح ثبت و ارسال ينحوه خصوص در اخالق يكميته آيا

  ريخ  .۲  يبل  .۱                                                                                                                                          
٤٧ 

  .بنويسيد را کميته در طرح بررسي جهت نياز مورد مدارک

  طرح كامل پروپوزال . ۱

  آگاهانه ينامهرضايت فرم . ۲

  ...) و CV( پژوهشگر صالحيت تاييد مدارك . ٣

  طرح مجري و همكاران منافع تعارض شده امضا فرم . ٤

  )CRP( هاآزمودني اطالعات آوريجمع فرم يانامهپرسش . ۵

  دارو بروشور . ۶

  )مطالعه در شرکت به افراد ترغيب براي....  و فراخوان پوسترها، تبليغاتي، هايآگهي( مدارك ساير . ٧

٤٨  

  است؟ چگونه دريافتي هايطرح بررسي ينحوه

  .شودمي ارسال اعضاء براي جلسه از قبل مشخصي زماني يفاصله در هاطرح . ۱

 .شودمي گيريتصميم و بحث درجلسه و گرفته قرار اعضاء اختيار در هاطرح جلسه روز در . ۲
٤٩ 

  ٥٠  ريخ  .۲  يبل  .۱                                       باشند؟يم جلسه از خروج به ملزم خود، پرسشنامه يبررس هنگام تهيکم ياعضا ايآ

 ٥١ ريخ  .۲  يبل  .۱                                   شود؟مي صادر ايجداگانه مصوبه كميته يجلسه از پس شده بتصوي هرطرح براي آيا

  شود؟مي امضاء کسي چه توسط طرح يمصوبه

  كميته رئيس . ۱

  )معاون پژوهشي دانشگاه( كميته دبير . ۲

٥٢ 



  ساير . ۳

  )دهيد توضيح( شود؟مي انجام پيگيري اجرايي، همکاران و محققين توسط استانداردها يکليه رعايت و مطالعه انجام حسن جهت آيا

  ريخ  .۲  يبل  .۱                                                                                                                                        

        

٥٣ 

  . بنويسيد را اخالق کميته توسط تحقيقاتي فيلدهاي از شده انجام بازديدهاي تعداد       

  )شود ضميمه بازديدها گزارش(
٥٤ 

  شده بررسي هايطرح کل تعداد. ۱  ١٠٢

 در را طرح نوع اساس بر اخالق کميته در شده بررسي هايطرح تعداد

  )۹۰در سال (.نماييد ذکر روروبه جدول
۵۵  

   باليني کارآزمايي تعداد. ۲  ۳۳

   حيواني يسوژه با طرح تعداد. ۳  ۱۱

۳۱  

۵۸  
     شده بررسي هاينامه پايان تعداد. ۴

  ساير. ۵

               )۹۰در سال (           -  .ديسيبنو را اخالق تهيکم در شده رد يها طرح کل تعداد

           .                  ديينما ذکر را فوق يها طرح رد ليدال نيمهمتر
٥٦  

 :اند گرفته قرار يبررس مورد اخالق تهيکم در کباري از شيب ته،يکم نظر مورد اصالحات به ازين و ياخالق مالحظات ليدل به که ييها طرح کل تعداد

            عدد ١٠

  اصالح فرم رضايت نامه  -ارسال جهت بررسي تخصصي - اصالح فرم پرسشنامه .ديکن ذکر را فوق يها طرح مجدد يبررس ليدال نيتر مهم

  

٥٧  

 ٥٨    ريخ . ۲   يبل . ۱                                                   است؟ کرده رسيدگي پژوهشي تخلفات موارد به ،۱۳۹۰ سال در کميته آيا

  پژوهشي تخلف موارد تعداد کل.۱       
 پژوهشي تخلفات انواع تعداد است، مثبت ۵۸ سوال پاسخ صورتيکه در

  .نماييد ذکر مقابل جدول مطابق را کميته به شده گزارش

  

 به رسيدگي دستورالعمل" در پژوهشي تخلفات مصاديق و تعاريف :توجه

  .است شده داده توضيح کامل طور به" يپژوهش تخلفات

 

٥٩ 

  جعل موارد تعداد. ۲       

  هاداده و نتايج تحريف موارد تعداد. ۳       

  معنوي سرقت موارد تعداد. ۴       

  پنهان نويسنده موارد تعداد. ۵       

 نوع ذکر با موارد ساير تعداد. ۶       

       تخلف

  است؟ زير موارد از کداميک گرفته صورت پژوهشي تخلفات خصوص در شدهانجام اقدامات

  شفاهي تذکر . ۱

  کتبي تذکر . ۲

   طرح يبودجه تامين عدم . ۳

   طرح توقف . ۴

  )دهيد توضيح( موارد ساير . ۵

         

۶۰  

 ٦١  ريخ  .۲  يبل  .۱    کند؟مي برگزار دانشجويان و پژوهشگران اساتيد، اعضاء، آموزش براي پژوهش در اخالق آموزش کارگاه اخالق يکميته آيا

  شده برگزار کارگاه تعداد  ٢

  يافته اختصاص ساعت ميانگين  ١٢ ٦٢  آموزشي هايكارگاه برگزاري صورت در

  کننده شرکت افراد تعداد ميانگين  ٤٠



  پزشکي علوم هايدرپژوهش انساني آزمودني از حفاظت گانه ۲۶ كدهاي  .  ۱

  HIV/AIDS با مرتبط پزشکي علوم هايپژوهش اختصاصي راهنماي  .  ۲

  پژوهشي تخلفات به رسيدگي دستورالعمل  .  ۳

  پژوهشي آثار انتشار در اخالق کشوري راهنماي  .  ۴

  ژنتيک هايپژوهش اخالقي راهنماي  .  ۵

  خاص هايگروه بر پژوهش اخالقي راهنماي    .۶

  حيوانات بر پژوهش اخالقي راهنماي   . ۷

  باليني هايکارآزمايي اخالقي راهنماي  .  ۸

  جنين و گامت بر پژوهش اخالقي راهنماي    .۹

  بافت و عضو پيوند هايپژوهش اخالقي راهنماي . ۱۰

  ايران در باليني مطالعات انجام راهنماي . ۱۱

  ايران در مطلوب کارآزمايي راهنماي  .۱۲

 روروبه جدول در شده ذکر کشوري هايدستورالعمل و کدها از کداميک

 گذاشته ايشان اختيار در يا و ارسال دانشگاه علمي هيات اعضاي براي

   است؟ شده

  

 اخالق کشوري يکميته سايت در شده ذکر هايدستورالعمل کليه :توجه

    .باشدمي دسترسي قابل

٦٣ 

 ٦٤       .    بنويسيد را کميته هاي فعاليت ساير

 ٦٥  ريخ  .۲  يبل  .۱                                است؟كرده بينيپيش و گرفته نظر در خود كيفيت ارتقاء جهت ايبرنامه اخالق يكميته آيا

بوده چگونه كميته عملكرد روي آن تاثير و نتيجه و گرفته صورت اقداماتي چه گذشته سال در كه دهيد توضيح است، مثبت  ۶۵ سوال پاسخ اگر

            است؟
٦٦ 

گرفته درنظر باليني هايكارآزمايي در كننده شركت انساني هايآزمودني شكايات يا و سواالت به مستقيم پاسخگويي براي تدبيري اخالق يكميته آيا

  است؟

  ريخ  .۲  يبل  . ۱                                                                                                                                            

٦٧ 

  .دهيد توضيح را كار روش است، مثبت ۶۷ سوال پاسخ اگر

        
٦٨ 

  .بنويسيد را پيشنهادي راهکارهاي و کميته هايفعاليت روند در موجود مشکالت ∗∗∗∗

  

   



  

  

  :ششم بخش

 يكميته اعضاي توسط و گرفت قرار بررسي مورد  علوم پزشكي كاشان دانشگاه اخالق يكميته يجلسه در نامهپرسش اين اطالعات   

  .شد تاييد اخالق

  

 

 :دانشگاه اخالق يكميته اعضاي امضاي

 رديف  خانوادگي نام و نام امضاء

 ۱ آقاي دكتر غالمعلي حميدي 

 ۲ حجه االسالم حاج حبيب اله يوسفي 

 ۳ آقاي دكتر احمد طالبيان اردستاني 

 ۴  آقاي دكتر علي صابر 

 ۵ آقاي مصطفي روحاني 

 ۶ آقاي غالمعباس موسوي 

 ۷ خانم دكتر بتول زماني 

 ۸ دكتر اعظم مصداقي نيا 

 ۹ خانم ناهيد سرافراز 

  ۱۰ خانم زهره آذرباد 

  ٣/٨/٩١ :تاييد تاريخ


