
 

 «پژوهشی در کمیته اخالق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی الرستان طرح های بررسیفرایند »
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   یک ماه )سی روز کاری( مدت زمان انجام فرایند:

 صاحبان فرآیند: 

 پژوهشی، دبیر کمیته اخالقمدیر امور 

 خیر کارشناس مسئول پژوهش، کارشناس کمیته اخالق

                                                                                                                                                  

                                                                            

ارسال طرح های پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری 

 مضمای دانشکده علوم پزشکی الرستان به انضمام کلیه

 تصویب طرح پژوهشی در شورای مرکزی پژوهشی و ارسال به کارشناس کمیته اخالق

بررسی و کارشناسی طرح های پژوهشی واصله توسط  کارشناس کمیته اخالق در پژوهش 

 ....دن کلیه مستندات شامل پرسشنامه ها، داوریها، فرم رضایت اگاهانه و وجهت تکمیل ب دانشکده

 لسه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاهبررسی طرح در ج

مورد تایید و تصویب آیا طرح 

 ؟قرار می گیردکمیته اخالق 

ثبت طرح در صورتجلسه و اختصاص کد مصوبه اختصاصی 

 کمیته اخالق

به همراه کلیه مستندات  تحقیقاتیارجاع مجدد طرح 

 و پاسخ مجری به کمیته اخالق در پژوهش

 

نظرات مجری/ تغییرات آیا 

 مورد تایید و مصوباعمال شده 

 ؟می رسدکمیته اخالق 

اعالم نظر نهایی کمیته اخالق در پژوهش در 

با ذکر علت  خصوص عدم تصویب به مجری طرح

 و آرشیو در بایگانی

بازخورد نظرات و نتیجه بررسی طرح 

در کمیته اخالق در پژوهش به مجری 

 و اقدامات الزم رفع ایرادات طرح جهت 

 

 الرستانه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کددانش

 تحقیقات و فناوری دیریتم

 

 

نظرات کمیته اخالق در تصحیح و اعمال 

 ه توسط مجری طرحپژوهش دانشکد

مکاتبه با مجری طرح در خصوص تصویب طرح، 

اعالم کد مصوب و تصمیمات در خصوص طرح 

 مصوب

 



 * مستندات شامل: 

 ........ )طرح های دستی(در ارتباط با طرح و  رفرنس معتبر، مرتبط و جدید 3بروشور داروها، اصل پروپوزال و داوری ها، چک لیست ها،  -1

 فرم رضایت آگاهانه  -2

 چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی در صورت لزوم  -3

در طرح های چند مرکزی داخلی تصویر تایید کمیته های اخالق آن دانشگاه ها، تاییدیه معاونت پژوهشی و یا مقام مسئول باالتر در آن  -4

 سازمان )طرح های دستی(

 در طرح های چند مرکزی خارجی، خالصه طرح به فارسی )طرح های دستی(.  -5

 

                                           

 


