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  تعاريف

اجراي تحقيق فرد يا افرادي هستند كه پيش نويس طرح را تهيه كرده و معموال : طرح دهندگان -1

نيز به وسيله ي ايشان انجام مي شود براين اساس و با توجه به آيين نامه ي طرح تحقيقاتي در اين 

  .نوشتار عبارات مجريان يا مجريان اصلي و طرح دهندگان معادل يكديگر هستند

فردي است كه از بين طرح دهندگان طرح انتخاب شده و مسووليت هاي : مدير اجرايي طرح -2

يي طرح از نظر مالي، حقوقي و اداري به عهده ايشان است مدير اجرايي طرح نسبت به ساير اجرا

طرح دهندگان واجد امتياز خاصي نبوده و صرفا مسوول اجرايي و طرف مذاكره و عامل اجراي طرح 

رح تحقيقاتي نمي تواند بيش از يك مدير اجرايي داشته باشد در فرم پيش طشناخته مي شود يك 

  .ام مدير اجرايي از سايرين با استفاده از خطي مشخص شودنويس ن

ا همكاري تخصص ايشان در انجام يهمكاراني هستند كه حضور شخص : همكاران اصلي طرح -3

  .طرح ضرويست

  تعهدات طرح دهندگان و مدير اجرايي

بايد  مجري. در مواردي كه اجراي طرح پيشنهادي مستلزم همكاري ها با سازمان هاي ديگر باشد-1

قبال نظر موافق سازمان هاي مربوطه را كسب نموده و موافقت نامه كتبي ايشان را ضميمه اين پيش 

چنانچه سازمان مذكور داراي شوراي پژوهشي باشد، موافقت نامه شوراي پژوهشي آن . نويس نمايد

ل تعيين سازمان نيز ضروري است حقوق سازمان ها طي تفاهم نامه امضا شده باالترين مقام مسئو

  .خواهد  شد

كليه طرح هايي كه تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه مي رسند براساس قراردادي كه بين معاونت -2

بنابراين معاونت پژوهشي . طرح منعقد مي شود؛ قابل اجرا خواهند بود مجريپژوهشي دانشگاه و 

ه كه خارج از محدوده دانشگاه هيچ گونه مسووليتي در برابر فعاليت هاي قبل از تصويب طرح و آنچ

قرارداد منعقده انجام شود؛ نخواهد داشت به عبارت ديگر الزم است اجراي طرح پس از عقد قرارداد 

  .انجام شود) در صورت نياز(و صدور معرفي نامه از معاونت پژوهشي به مراكز ذي ربط 

رهاي تحقيقاتي طرح دهندگان ملزم به رعايت كليه ي ضوابط و قوانين مندرج در آيين نامه ط-3

دانشگاه علوم پزشكي گيالن مي باشند لذا پيشنهاد مي شود تا مجريان و طرح دهندگان محترم جهت 

معاونت پژوهشي دانشكده ها يا مراكز تحقيقاتي مصوب  آگاهي از مفاد آيين نامه مذكور به حوزه هاي

  .مراجعه نمايند

، )نكه به نتيجه نهايي رسيده يا نرسيده باشداعم از اي(چنانچه طرح پژوهشي در مرحله اي از اجرا -4

موضوع منجر به كشف يا اختراع و يا تحصيل حقوقي شود، مدير اجرايي طرف قرارداد موظف است 



. ربط و يا معاونت پژوهشي دانشگاه اطالع دهد به معاونت پژوهشي دانشكده ذي به طور كتبيرا 

ست با توجه به متن قرارداد منعقده و يا متمم آن حقوقي كه در اثر اجراي طرح تحقيقاتي ايجاد شده ا

  .مشخص مي شود

در سمينارها و  در صورتي كه طرح دهندگان مايل باشند كل يا بخشي از نتايج حاصل از تحقيق را-5

الزمست يا نشريات خارج از دانشگاه ارائه نمود و يا آن را در اختيار رسانه هاي عمومي قرار دهد؛ 

بديهي است در هر . قبل نظر موافق معاونت پژوهشي دانشگاه را جلب نمايد مدير اجرايي طرح از

  .حال ذكر حمايت مالي و همكاري  دانشگاه در اجراي طرح الزامي خواهد بود

كليه ي تجهيزات و لوازم مصرفي و غير مصرفي باقيمانده از اجراي طرح كه از محل اعتبارات -6

اتمام مرحله اجرايي طرح متعلق به معاونت پژوهشي دانشگاه مربوط به طرح آن تهيه شده اند، پس از 

هرگونه تصرفي در اين اموال منوط به كسب . بوده و بايد در اختيار معاونت پژوهشي قرار داده شود

  .مجوزهاي قانوني مي باشد

در صورتي كه قراردادي در مورد تجهيزات و لوازم و موادي كه از محل اعتبار پژوهشي تهيه شده -7

است بين پژوهشگر و سازمانهاي ديگر و دانشگاه منعقد شده باشد مطابق آن قرارداد عمل خواهد 

  .شد

در صورت عدم رعايت هر يك از بندهاي فوق الذكر بررسي، اجرا و خاتمه ي طرح ممكن نبوده -8

و مسووليتي از اين بابت متوجه گروه و همچنين معاونت هاي پژوهشي دانشكده و دانشگاه نمي 

  .اشدب

ن طرح پس از تاييد گزارش پاياني طرح و پذيرش نتايج طرح مطابق با قرارداد منعقده اگواهي پاي-9

  .صادر خواهد شد

صدور گواهي همكاري در . گواهي نهايي براي مجريان طرح ها به طور معمول صادر خواهد شد-10

  .اهد شدميسر خو) 9باشرط داشتن بند (طرح با ارائه درخواست پس از پايان طرح 

در مورد طرح تحقيقاتي دانشجويي مجري طرح يك نفر از دانشجويان خواهند بود و مدير -11

  .اجرايي طرح نيز يك نفر از اعضاي هيئت علمي در نظر گرفته خواهند شد

عنوان پايان نامه تحصيلي دانشجويان محسوب ه طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي نمي توانند ب-12

به عنوان فعاليت هاي پژوهشي دوران تحصيلي دانشجويان محسوب مي  اين طرح ها فقط ؛شوند

  .شوند

  .طرح الزامي است دادتلفن همراه در قرار رقمي و شماره 16) كارت(ذكر شماره حساب همراه -13

   



  راهنماي تكميل پيش نويس طرح تحقيقاتي

معيار ) بدون در نظر گرفتن حروف اضافه و ربط(كلمه  12تا  8معموال  .عنوان بايد كوتاه، دقيق و گويا باشد: عنوان پژوهش - 1

و حتي ) كجا(و ) چگونه(، )چه كساني(، )چه چيزي(متوسط و معمولي براي عنوان است يك عنوان خوب بايد پاسخگويي 

  .طور كلي هدف نهايي مطالعه را بيان كندباشد و به ) چه زماني(االمكان 

  : انواع طرح هاي پژوهشي - 2

  .طرحي است كه داراي نتايج بالقوه بوده و نتايج حاصله از انجام آن بالفاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده نباشد طرح بنيادي

طرحي است كه داراي نتايج بالفعل بوده و نتايج حاصله از انجام آن بالفاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده  طرح كاربردي

  .باشد

طرحي است كه براساس نياز سيستم بهداشتي درماني جامعه در تالش براي رفع مشكل و يا پاسخ به  R)(HSطرح جامعه نگر 

  .سوال مشخص اجرا شود

، نحوه ي برخورد با مشكل و )با تاكيد و ارائه ي آمارهاي موجود(در اين بخش بايد تعريف مشكل، اهميت آن : بيان مساله - 3

شكل ، معرفي راه حل يا عوامل موثر بر موضوع ، تناقضات موجود و فوايد ناشي از خدمات موجود ، عوارض ناشي از تداوم م

  .اجراي تحقيق، ضرورت آن و هدف كاربردي تحقيق نگاشته شود

در اين قسمت الزم است مطالعات قبلي انجام شده مرتبط با موضوع ارائه شده و بحث مختصري درباره آنها : بررسي متون- 4

منابع و ماخذ موردنظر بايد با استفاده از يك شيوه . منبع مورد استفاده براي هر موضوع بايد ذكر گرددهمچنين . انجام گيرد

  .در بخش منابع تدوين شود) نظير سبك ونكور يا آيين نگارش مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن(استاندارد 

نگارش اهداف بايد . با عنوان و بيان مساله باشند اهداف تحقيق بايد در ارتباط مستقيم: اهداف، سواالت و فرضيات پژوهش - 5

مي ) اهداف تحليلي(و مقايسه كردن ) اهداف توصيفي(از افعالي مانند تعيين كردن . كامال واضح و گويا و قابل اندازه گيري باشد

انجام طرح قابل حصول  اين هدف بايد. هدفي است كه طرح در انتها به دنبال دستيابي به آن است: هدف كلي .توان استفاده كرد

دورنماي نتايج طرح براي  :اهداف كاربردياهداف كوچكتري هستند كه در مجموع هدف كلي را مي سازند : اهداف ويژه .باشد

پيشگويي رابطه ي بين دو يا چند متغيرند كه : فرضيات .رفع مساله تحقيق است و كاربردهاي احتمالي نتايج را مطرح مي كنند

  .س آن اقدام به تنظيم پيش نويس طرح نموده استدهنده براساطرح 

بخش هاي مختلف آن بايد به طور كامل تعريف و ) 1جدول (در اين بخش براساس نوع مطالعه : روش اجراي مطالعه - 6

تشريح شوند از انجايي كه غالب طرح هاي مصوب در معاونت پژوهشي يكي از سه نوع زير مي باشند جهت تدوين روش اجرا 

  .ي مختلف آنها به تفصيل ذكر مي شودبخش ها

 (Case Series)، مرور موارد  (Case Report)در برخي منابع مطالعات توصيفي به انواع ؛ گزارش مورد  :مطالعات توصيفي

تقسيم  (Ecological)، و بوم شناختي (Normative)، هنجاري (Longitudinal)، طولي  (Cross Sectional)، مقطعي 

نوع مطالعه، : رايج ترين شكل مطالعات در اين گروه مطالعات مقطعي است كه در آن موارد زير بايد نگاشته شود. بندي مي شود

تعداد نمونه، مشخصات افراد و يا واحدهاي شركت كننده، تعريف ) با جزئيات كامل(جامعه مورد بررسي، روش نمونه گيري 

، روش )تعيين اعتبار و اعتماد علمي ابزار(آوري داده ها، ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق معيارهاي ورود و خروج، روش گرد

در . به ترتيب بايد توصيف شوند) نرم افزار مورد استفاده و نوع آزمون هاي آماري(استفاده از ابزار، روش تجزيه و تحليل داده ها 

  .گرددصورت استفاده از پرسشنامه يك نمونه از آن بايد پيوست 

نوع مطالعه، تعريف گروههاي مورد بررسي، تعريف معيارهاي ورود و خروج، منبع ورود افراد به مطالعه، نحوه : مطالعات تحليلي

، نحوه ي پي گيري گروهها، نحوه ي سنجش )به ترتيب در مطالعات هم گروهي و مورد شاهدي(ي تعيين مواجهه و يا بيماري 



به ) نرم افزار مورد استفاده و نوع آزمون هاي آماري(داده ها، روش تجزيه و تحليل داده ها  پيامد، تعريف ابزارهاي گردآوري

  .فرم جمع آوري اطالعات بايد ضميمه شود. ترتيب بايد توصيف گردد

نوع مطالعه، جامعه ي مورد بررسي، تعريف معيارهاي ورود و خروج، نحوه ي اخذ موافقت آگاهانه، نحوه  :بررسي مداخله اي

تقسيم نمونه ها به گروه مطالعه و شاهد، تعريف گروههاي مطالعه و مقايسه و نحوه ي تجويز مداخله، روش كورسازي، نحوه  ي

) نرم افزار مورد استفاده و نوع آزمون هاي آماري(ي پيگيري گروهها، نحوه ي اندازه گيري پيامد، روش تجزيه و تحليل داده ها 

  .مع آوري اطالعات بايد ضميمه شودفرم ج. به ترتيب بايد توصيف شود

  .مراجعه شود) 1- جدول (براي اطالع بيشتر به جدول تعريف انواع روش هاي مطالعاتي 

  انواع مطالعه در پژوهش هاي علوم پزشكي:  1- جدول 

  مواردي كه بايستي در روش اجراي طرح توضيح داده شود  نوع مطالعه

تعيين و تعريف واضح و صريح  –تعيين و توصيف كامل جامعه يا جمعيت مورد بررسي  (Ecological)بوم شناسي

  روش تجزيه و تحليل –متغيرهاي مورد بررسي و مقياس مورد اندازه گيري آنها 

روش  - نام متغيرهاي اصلي و زمينه اي و روش اندازه گيري متغيرها- جمعيت مورد مطالعه (Cross sectional)مقطعي

  روش تجزيه و تحليل –نمونه گيري 

تعريف گروه شاهد و چگونگي انتخاب -تعريف گروه بيماران و چگونگي انتخاب آنان (Case control)مورد شاهدي

روش  –نام متغير مستقل و وابسته و روش اندازه گيري  –نسبت شاهد به مورد  - آنان

  تجزيه و تحليل

نحوه ي  –تعريف دقيق پيامد  –ف دقيق مواجهه تعري –تعريف جمعيت مورد مطالعه   )(Cohortهم گروهي 

  روش تجزيه و تحليل  –نحوه پيگيري  –مقابله با ريزش نامتعارف 

 Clinical)كارازمايي باليني 

trial)  و كارآزمايي نيمه تجربي

(Quazi experimental) 

طول مدت ، دوز مورد مصرف و (تعريف مداخله و ميزان دقيق آن  –نوع نمونه انساني 

نحوه ي كور كردن مطالعه  -نحوه ي تقسيم در گروه هاي مختلف -وجود گروه كنترل- ...)

تعريف دقيق پيامد و نحوه ي اندازه گيري  –نحوه ي مقابله با خروج نمونه ها از مطالعه  –

  روش تجزيه و تحليل –آن 

طول مدت، دوز مورد مصرف و (تعريف مداخله و ميزان دقيق آن  –نوع نمونه حيواني  (Experimental)تجربي 

تعريف دقيق پيامد و نحوه  –نحوه ي تقسيم در گروه هاي مختلف -وجود گروه كنترل- ...)

  روش تجزيه و تحليل –ي اندازه گيري آن 

ارزيابي آزمون هاي تشخيصي 

(Diagnostic test 

evaluation)  

نحوه پذيرش بيماران و افراد - Gold statndardتعريف دقيق آزمون - تعريف دقيق آزمون

  روش تجزيه و تحليل- سالم

روش مورد استفاده جهت اجراي جلسات و هدايت  –تعريف دقيق گروه هاي موردنظر  (Qualitative)كيفي

 –ده ها روش تجزيه و تحليل دا - معرفي گردانندگان جلسات و تخصص آنها - بحث ها

  نحوه ي نتيجه گيري

ساير انواع مطالعات شامل مطالعه براي ساخت مواد، دارو، وسيله و يا راه اندازي يك روش   روشهاي متفرقه

يا سيستم علمي در اين گروه قرار مي گيرند كه براساس نوع آنها موارد ضروري موردنظر 

  .بايد توضيح داده شود

در اين قسمت براساس نوع مطالعه فرمول مربوطه جهت تعيين حجم نمونه و روش : روش محاسبه نمونه و تعداد آن - 7

  .همچنين منبع مورد استفاده براي تعيين شاخصهاي محاسبه حجم نمونه بايد ذكر شود. محاسبه بايد نگاشته شود



وهش از سوي پژوهشگر است كه بايد در حين پژ... كليه ي اصول و مباني اخالقي، انساني، مذهبي و : مالحظات اخالقي - 8

شايان ذكر است مسائل اخالقي طرح به دليل اهميت در شوراي پژوهشي . برروي آزمودني اعم از انسان و حيوان رعايت شوند

الزاما به كميته اخالق دانشگاه ارجاع مي شود كه در اين كميته نظارت دقيق در رعايت كد  د توجه قرار گرفته و كليه طرح هامور

در اين زمينه مي توان از جزوه . (حفاظت آزمودني انساني در پژوهش هاي علوم پزشكي در تمام مراحل طرح صورت مي گيرد

نمونه اي از فرم رضايت نامه كتبي بايد گنجانده . )ي اخالق در پژوهشهاي علوم پزشكي معاونت پژوهشي دانشگاه استفاده نمود

  .شود

محدوديت هاي تحقيق مي تواند از عوامل مختلفي نظير اشكاالت نمونه گيري ، ضعف در : محدوديت هاي اجرايي طرح - 9

صورتي كه در . نمونه گيري ، ضعف در طراحي تحقيق و يا اشكاالت جمع آوري داده ها ناشي شوداحي تحقيق و يا اشكاالت رط

محدوديت هايي براي مطالعه تصور مي شود، الزم است طرح دهنده به اين محدوديت ها اشاره كند و توضيح كاملي براي مقابله 

  .با آنها ارائه نمايد

نقش متغير براساس نوع مطالعه . اين قسمت با توجه به اهداف و سواالت و فرضيات پژوهش تنظيم مي شود: جدول متغيرها- 10

نوع متغير . و مداخله گر تقسيم مي شود) مطالعات تحليلي(، مستقل و وابسته )مطالعات توصيفي(ت اصلي و زمينه اي به صور

و مقياس ) براي متغيرهاي كمي(براساس ماهيت آن به صورت كمي و يا كيفي است كه به ترتيب مقياس فاصله اي و نسبتي 

ر مورد متغيرهاي كمي مقياس هاي فاصله اي و نسبتي در بسياري از موارد د. مي باشد) براي متغير هاي كيفي(اسمي و رتبه اي 

معادل هم در نظر گرفته مي شوند لذا در جدول متغيرهاي مربوط به اين پيش نويس تقسيم بندي مقياس متغيرهاي كمي بصورت 

رد كه در واقع روش اندازه گيري تعريف متغير براساس تعريف عملياتي انجام مي گي. گسسته و پيوسته در نظر گرفته شده است

كه مورد اول براي متغيرهاي كمي و مورد دوم است ستون آخر مربوط به واحد اندازه گيري و حالت . متغيردر مطالعه فعلي است

) متغير كيفي(سال، و حالت متغير جنس ) متغير كمي(براي متغيرهاي كيفي تعريف مي شود به عنوان مثال واحد اندازه گيري سن 

  .رد و زن استم

نگاره ايست كه طي آن محقق ابتدا و انتهاي فعاليت هاي اجرايي و ) : زمان بندي مراحل اجراي طرح(چارچوب گانت - 11

طول زمان مراحل مختلف پژوهش را مشخص مي كند اين چارچوب بايد براساس مراحل مختلف پژوهش و بودجه اي 

  .ه مطالعه تكميل گرددپيشنهادي و نيز پيش بيني زمان ورود نمونه ها ب

ق براساس تقسيم يحقتاز فعاليت در جدول پرسنلي نوع وظيفه اي است كه هر يك از اعضاي تيم منظور : جدول هزينه ها- 12

مانند مديريت و نگارش طرح، نمونه گيري، انجام آزمايش هاي تخصصي، (كار در تهيه تدوين و اجراي طرح بر عهده دارند 

 .در اين بخش بايد از نگارش وظايف تكراري و مبهم خودداري شود...) و  تجزيه و تحليل داده ها

  



  راهنماي روند بررسي طرح هاي تحقيقاتي 

ارائه تاييديه (رييس مركز تحقيقات با تاييد مدير گروه / تحقيقاتي به معاون پژوهشي دانشكده طرح پروپوزال ارائه -1

  .) براي طرح هاي تحقيقاتي كه به شكل پايان نامه ارائه خواهد شد الزامي است شوراي گروه

 ) فرم ذيل(مركز يا دانشكده كارشناس پژوهشي توسط كنترل اطالعات ضروري در طرح تحقيقاتي  - 2

مقاله مرتبط  3[هاي مرتبط و بارگذاري فايل پروپوزال و كليه فايل دانشگاه جامع پژوهشي سامانه در پروپوزال ثبت - 3

، )يك مقاله در مورد روش اجرا و ديگري در خصوص تعيين حجم نمونه -يك مقاله در خصوص توجيه بيان مساله(

، رضايت نامه آگاهانه و ابزار جمع آوري )براي طرح هاي كارآزمايي باليني و داراي نمونه انساني(فرم كميته اخالق 

  ]اطالعات

دو داور [داوران توسط معاون پژوهشي دانشكده يا رييس مركز تحقيقات  به ارزيابي جهت پروپوزال ارسال - 4

 طريق از ]و يك نفر داور متدولوژي) يك داور خارج از حوزه مربوط(تخصصي مرتبط با موضوع طرح ارائه شده 

  پژوهشي سامانه جامع

پوزال كه به رنگ زرد سايه و فايل پرو پژوهشي، سامانه جامع توسط مجري طرح تحقيقاتي در داوران نظر اعمال - 5

  . دار شده باشد

با توجه به ) رنگ قرمز(تشكيل شوراي پژوهشي در دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي و انجام اصالحات نهايي  - 6

  تصميمات اخذ شده در شوراي دانشكده و يا مركز 

  مركز  / شي دانشكدهدانشگاه  به انضمام صورت جلسه شوراي پژوه ارسال به معاونت تحقيقات و فناوري - 7

هاي ارسالي توسط تيم كارشناسي معاونت تحقيقات و فناوري و مكاتبه با مجري طرح از طريق  بررسي اوليه طرح - 8

  سامانه جامع پژوهشي در صورت لزوم

  در شوراي پژوهشي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه  طرح - 9

  به منظور انعكاس نظرات شوراي پژوهشي در صورت لزوممكاتبه با مجري طرح از طريق اتوماسيون اداري   - 10

طرح در كميته اخالق دانشگاه و ثبت پروپوزال در سايت ويژه كار آزمايي باليني براي طرح هاي كارآزمايي باليني  - 11

  پس از صدور كد كميته اخالق 

  انعقاد قرارداد و انجام پروژه - 12



  طرح هاي تحقيقاتي ضروري فرم تكميل اطالعات

  مالحظات  موارد

     و همكاران مجرياناطالعات مربوط به ) 1

در صورت نواقص، جهت تكميل و رفع نواقص با مجري مكاتبه   � ناقص است               � تكميل است

  .شماره كد ملي همكاران طرح مطابقت داده شود.شود

    اطالعات مربوط به كليات طرح) 2

نحوه    �طرح  نوع  � مركز هدف/ دانشكده    �) انگليسي(عنوان طرح    �  عنوان طرح

 � يا طرح پايان نامه استآ     �مشترك است  هاي ديگر سازمانح با آيا طر � تامين اعتبار

  هاي ديگر اعتبار از سازمانها در قسمت  مبلغ تقبل نموده توسط سازمان مربوطه  در جدول هزينه

به  روش اجرا و شيوه هاي تحليل  � ضرورت اجراي طرح به اختصاربيان مساله و   �

     �اختصار 

  . در عنوان پروپوزال طرح مكان و زمان انجام مطالعه ذكر شود -

  

    مربوط به  ثبت طرح اطالعات )3

 ويژه, اهداف كلي � بررسي متون �كد الويت   �و ضرورت انجام مطالعه )بيان مساله(مقدمه 

مطابق  فهرست منابع مورد استفاده در اين طرح � سواالت پژوهشي و فرضيات � و كاربردي

  � فرمت دانشگاه

 هاي موجود در جامعه مورد بررسي، بيان تناقضات در ارايه آمار -

صورت وجود، تفاوت مطالعه حاضر با مطالعات انجام شده در اين 

  .زمينه در قسمت بيان مساله حائز اهميت است

در قسمت اهداف كاربردي، كاربرد نتايج حاصل از مطالعه  -

حاضر، استفاده كنندگان از نتايج و روش پيشنهادي براي  انتشار 

  .آن ذكر شود

    اطالعات مربوط به روش اجراي طرح )4

مشخصات ابزار جمع آوري اطالعات و  �ذكرحجم نمونه در روش اجرا �روش اجراشرح 

روش محاسبه حجم نمونه و تعداد  �پيوست بودن ابزار در ضمائم �نحوه جمع آوري آن

جدول متغيرها  �ها هاي اجرايي طرح و روش كاهش آن محدوديت �مالحظات اخالقي �آن

  �جدول گانت �

  .نوع مطالعه برا اساس اهداف پژوهش تنظيم شود -

  .ورود و خروج از مطالعه ذكر شود معيارهاي -

رفرنس برآورد حجم نمونه، فرمول يا نرم افزار مورد استفاده  -

  .ذكر شود

    هزينه پرسنلياطالعات مربوط به ) 5

/ ذكر درجه تحصيلي مجري  �همكار / نوع فعاليت مجري ذكر  �همكار / ذكر نام مجري 

   �همكار 

علمي در هر طرح در هر ميزان ساعات فعاليت هر عضو هيات  -

  ساعت خواهد بود 70سال حداكثر 

براي طرح هايي كه به صورت پايان نامه ارائه خواهد شد حق  -

و ) عضو هيات علمي( التحقيقي براي  استاد راهنما واستاد مشاور

  .دانشجو تعلق نمي گيرد

    و خدمات تخصصي ها هزينه آزمايشاطالعات مربوط به ) 6



                   

   

  

   

درصورت آزمايشگاه خصوصي ذكر  �نمونه با تعداد آزمايش هاي  درخواستيتطابق تعداد 

  �ذكر نام و آدرس بخش خصوصي �علت انجام آزمايش در آزمايشگاه خصوصي

  

    و مواد هاي وسايل هزينه اطالعات مربوط به) 7

-ميلي - مقياس به صورت ميكرو � ذكر مقدار دقيق مواد � مواد (Cod Number)كد نامبر 

  � گرم

  

    در مورد وسايل غيرمصرفي) 8

    � ذكر نام شركت سازنده و كشور سازنده و  شركت فروشنده

    �  هزينه هاي مسافرت) 9

    �  ساير هزينه ها )10

    اطالعات مربوط به مالحظات و مشكالت اخالقي طرح )11

پيوست بودن فرم رضايتنامه آگاهانه در صورت نمونه گيري و يا مداخله روي نمونه انساني طرح 

تمامي آزمايشات و تجربيات صورت گرفته بر اساس "در صورت  نمونه حيواني جمله   �

طراحي ) راهنماي اخالقي پژوهش بر حيوانات(دستورالعمل كميته كار با حيوانات آزمايشگاهي 

  �شده باشد  ذكر ".خواهد شدو بكار گرفته 

  

    هاي بارگذاري شده ضمائم و فايل اطالعات مربوط به )12

فرم  � عنوان ابزار جمع آوري اطالعات بر اساس شرح روش اجرا پيوست داشتن پرسشنامه به

 �مقاالت مرتبط  �تفاهم نامه) در صورت طرح مشترك( �رضايتنامه و كميته اخالق 

  �پروپوزال پيشنهادي

  



 

  جدول حق التحقيق مجري و همكاران  

  
پ مورخ /20/119/3به استنادبخشنامه شماره (ميزان حق الزحمه تحقيقاتي مصوبه هيات امنا دانشگاه علوم پزشكي گيالن

  )29/7/93تاريخ اجرا  19/6/93

اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي موضوع آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و 

  موسسات آموزش عالي 

  

 ريال  000/300حداكثر ساعتي             استاد -1

  ريال 000/250حداكثر ساعتي           دانشيار -2

  ريال 000/200حداكثر ساعتي           استاديار -3

  ريال 000/150حداكثر ساعتي             مربي -4

  ريال 000/100حداكثر ساعتي         دكتراي حرفه اي -5

  ريال 000/80حداكثر ساعتي                كارشناس ارشد -6

  ريال 000/60حداكثر ساعتي            كارشناس -7

 ريال 000/40حداكثر ساعتي            كاردان -8

  

  

  

  

  

  

  



  انسانيكدهاي اخالق در پژوهش هاي داراي نمونه هاي 

 .باشد ايشان حقوق و كرامت رعايت با توأم انسانها سالمت ارتقاي پژوهش بايد هر اصلي هدف- 1

بر  پژوهش، اجراي از بعد و طول در ها آزمودني فرد فرد ايمني و سالمت انساني، آزمودني بر پژوهش در -2

افرادي  توسط بايد ميگيرد، انجام انساني آزمودني روي بر كه پژوهشي هر .دارد اولويت ديگر مصالح تمامي

 بر روي باليني كارآزماييهاي در .باشند داشته را مرتبط و الزم باليني مهارت و كه تخصص شود اجرا و طراحي

 .است الزامي متناسب دانش و مهارت داراي پزشك نظارت سالم داوطلب هاي يا بيماران

از  بيشتر آزمودني فرد هر براي آن بالقوهي منافع كه است توجيه پذير صورتي در فقط انسان بر پژوهش - 3

 مي گيرد آن قرار معرض در آزمودني كه آسيبي سطح درماني، غير ماهيت داراي پژوهشهاي در .باشد آن خطرهاي

 .مي شوند مواجه آن با خود روزمره ي زندگي در عادي كه مردم باشد آنچه از بيشتر نبايد

يا پايش  بررسي شوراهاي تمامي و پژوهش همكاران و مجريان طراحان، برعهده ي امر اين از اطمينان حصول

 .است پژوهش در اخالق كميته ي جمله از پژوهش كننده ي

 به هيچ آن بودن عملي صرفاً يا /و پايينتر هزينه ي پژوهشگر، راحتي كار، سهولت سرعت، قبيل از مواردي - 4

 اختياراضافي محدوديت گونه هر تحميل يا افزوده زيان يا خطر معرض در آزمودني دادن قرار موجب نبايد وجه

 .شود وي به

 به آزمودنيها وارده احتمالي زيان رساندن حداقل به جهت اوليه اقدامات بايد ، پزشكي پژوهش هر آغاز از قبل -5

 .گيرد انجام آنها سالمت تامين و

شده بي  تجويز وي براي كه مداخله اي يا دارويي ماهيت از آزمودني كه دوسوكور باليني هاي كارآزمايي در - 6

 را شرايط اضطراري در و لزوم صورت در آزمودني به كمك رساني جهت الزم تدابير بايد پژوهشگر است، اطالع

 .ببيند تدارك

 ازفوايد بيش آزمودنيها براي پژوهش اين در شركت خطرات كه شود مشخص پژوهش اجراي حين در اگر - 7

 .شود متوقف بالفاصله پژوهش آن بايد است، آن بالقوه ي

 علمي پذيرفته اصول با منطبق بايد مي گيرند، انجام انساني آزمودني روي بر كه پژوهشهايي اجراي و طراحي -8

 صورت در و قبلي آزمايشگاهي، پژوهشهاي و موجود علمي منابع كامل مرور بر مبتني و روز دانش اساس بر شده

 آزمايشگاهي حيوانات كاربا اخالقي اصول كامل رعايت با بايد حيواني مطالعات .باشد مناسب حيواني لزوم،

 .شوند انجام

 و جهت حفظ در الزم احتياط هاي بايد برسانند، آسيب زيست محيط به است ممكن كه پزشكي پژوهشهاي در - 9

 .گيرد انجام زيست محيط به رساني آسيب عدم و نگهداري



 باليني بايد كارآزماييهاي در .برسد انجام به )پروپوزال( طرح نامه يك بر منطبق و اساس بر بايد پژوهشي هر -10

 اجزاي شامل تمامي بايد دستورالعمل و طرحنامه .شود ارائه و تهيه نيز )پروتكل( دستورالعمل نامه، طرح بر عالوه

 كننده ها، وابستگي هاي حمايت بودجه، به مربوط اطالعات اخالقي، مالحظات بخش جمله از .باشد ضروري

 خسارت جبران يا درمان و بيني پيش كنندگان، شركت مشوق هاي ديگر، بالقوه ي منافع تعارض موارد سازماني،

 فرم شود، اخذ كتبي به صورت آگاهانه رضايتنامه ي است الزم كه مواردي پژوهش در در ديده آسيب افراد

 مستقل كميته ي سوي از طرحنامه يا تأييد تصويب از پيش .باشد شده پيوست طرحنامه به و تدوين بايد رضايتنامه

 .شود شروع پژوهش اجراي نبايد پژوهش، در اخالق

طرحها  كه دارد را حق اين دستورالعمل، و طرحنامه تصويب و بررسي بر عالوه پژوهش در اخالق كميته ي -11

 برايكه  مداركي و اطالعات .دهد قرار پايش مورد اخالقي مالحظات رعايت نظر از را اجرا از بعد و حين در را

 .شود كميته گذاشته اين اختيار در پژوهشگران سوي از بايد مي شود، درخواست اخالق كميته ي سوي از پايش

 كه به نحوي باشد، منصفانه بايد ديگر، جمعيتي گروه هر يا بيماران جمعيت ميان از بالقوه آزمودنيهاي انتخاب - 12

 .نباشد جامعه، تبعيض آميز كل و جمعيت آن در پژوهش، در شركت منافع و )هزينه ها  يا خطرات(بارها  توزيع

اين  است الزامي مي شود، اجرا انساني آزمودني روي بر كه پژوهشي هر در آزادانه و آگاهانه رضايت كسب- 13

 صرفنظرباشد، قابل يا ممكن غير كتبي آگاهانه ي رضايت اخذ كه مواردي در .باشد كتبي شكل به بايد رضايت

 كتبي اخذ رضايت اخالق، كميته ي تأييد صورت در. شود منتقل اخالق كميته ي به داليل ذكر با موضوع بايد

 .بود خواهد ضمني يا شفاهي رضايت به تبديل يا تعويق قابل

كه  آيد دست به جديدي اطالعات يا شود داده پژوهش اجراي نحوه در تغييري پژوهش اجراي طول در اگر - 14

 به بايد موضوع باشد، گذار تاثير پژوهش در شركت ادامه ي بر مبني آزمودني تصميم بر كه باشد داشته احتمال

 آزمودني به اطالع مراتب پژوهش، ادامه ي با كميته موافقت صورت در و شود رسانده اخالق كميته ي اطالع

 .گردد اخذ مجددا آگاهانه رضايت و شود رسانده

پژوهش  تمامي در منظور، اين براي .كند حاصل اطمينان اخذشده رضايت بودن آگاهانه از بايد پژوهشگر -15

 از را به عنوان آزمودني شده گرفته نظر در فرد است موظف پژوهشگر غيردرماني، و درماني از اعم پزشكي، هاي

 مشتملند اين اطالعات .سازد آگاه مناسبي به نحو باشند، مؤثر او تصميم گيري در كه مي توانند اطالعاتي تمامي

 تخصيص احتمال شامل(شود گرفته به كار است قرار كه روشي پژوهش، مدت طول پژوهش، اهداف و عنوان :بر

 سازماني وابستگي منافع احتمالي، تعارض گونه هر بودجه، تأمين منابع ،)شاهد يا گروه مورد به تصادفي

 .باشد داشته بر در مطالعه مي رود انتظار كه زيانهايي و فوايد و پژوهشگر،

 درباره ي خطرات بايد و شود خارج مطالعه از بخواهد كه لحظه هر مي تواند كه بداند بايد آزمودني هر همچنين،

 تمامي بايد به همچنين پژوهشگر. شود پشتيباني و آگاه پژوهش زودرس ترك از ناشي بالقوه ي زيانهاي و



 منعكس رضايتنامه ي آگاهانه در بايد موارد اين. بدهد پاسخ دقت و حوصله با افراد، اين دغدغه هاي و سؤاالت

 .شود

متضمن  نحوي هر به كه رفتارهايي. كند حاصل اطمينان شده اخذ رضايت بودن آزادانه از بايد پژوهشگر - 16

براي  كافي فرصت بايد فرد به .مي شود آزمودني رضايت ابطال موجب باشد اجبار يا و فريب اغوا، تهديد،

 كه پژوهشهايي در همچنين، .شود داده خانواده پزشك يا فاميل اعضاي نظير باشد مايل كه افرادي با مشاوره

 توسط بايد جذب آزمودني، شيوه ي اين داليل باشد، داشته آزمودني به نسبت باالتري سازماني مقام پژوهشگر

 .را دريافت كند رضايت بايد معتمدي و ثالث شخص موارد اين در شود، تأييد اخالق كميته ي

 از درك اطمينان ، آزمودني براي فهم قابل زبان به و كافي اطالعات ارائه ي مستقيم مسؤول ارشد پژوهشگر-17

 اين تعدادآزمودنيها، بودن زياد نظير به دليلي، بنا كه مواردي در .است آگاهانه رضايت اخذ و شده، ارائه اطالعات

 و آگاه فردي مسؤول انتخاب كه است ارشد پژوهشگر اين مي گيرد، انجام ديگري شخص طريق از اطالع رساني

 .است بند اين در مذكور شرايط تأمين از اطمينان حصول و كار اين براي مناسب

 كه هويت مي شود استفاده داده هايي يا )انسان بدن مايعات و بافتها شامل( بدني مواد از كه پژوهشهايي در-18

 يااستفاده ي/ و سازي ذخيره تحليل، جمع آوري، براي بايد است، رديابي و كشف قابل يا معلوم آنها صاحبان

خدشه  را اعتبار پژوهش يا باشد غيرممكن رضايت اخذ كه مواردي در. شود گرفته رضايت آگاهانه آنها از مجدد

 بدون شده، ذخيره مواد بدني يا داده ها از اخالق، كميته ي تصويب و مورد بررسي صورت در مي توان كند، دار

 .كرد استفاده آگاهانه رضايت اخذ

در  كه درماني خدمات بر تأثيري هيچگونه نبايد همكاري، به ندادن ادامه يا پژوهش، در شركت قبول عدم -19

 آگاهانه، رضايت اخذ فرايند در بايد موضوع اين .باشد داشته مي شود، ارائه فرد به بيمارستان نظير مؤسسه همان

 .شود داده اطالع آزمودني به

شود،  مي پژوهش اعتبار كاهش باعث پژوهش از جنبه اي درباره ي آزمودني كردن آگاه كه مواردي در -20

 عامل اين رفع از بعد .شود تأييد اخالق كميته ي توسط بايد پژوهشگر طرف از ناكامل اطالع رساني ضرورت

 .گيرد انجام آزمودني به كامل اطالع رساني بايد محدوديت،

 اورژانسي، بيماران نوزاد، و جنين كودكان، ذهني، ناتوانان نظير مردم، از گروههايي يا افراد از برخي -21

 آگاهي يا رضايت، دادن براي نمي توانند كنند، شركت پژوهش در آزمودني به عنوان است ممكن يازندانيان كه

 ويژه قرار حفاظت مورد بايد و مي شوند دانسته آسيب پذير گروهها يا افراد اين .باشند داشته را الزم آزادي

 .گيرند

ترجيحي  آزمودني عناون به ) دسترسي سهولت چون داليلي به( نبايد هيچگاه آسيب پذير گروههاي از -22

 هدف كه با است موجه صورتي در تنها آسيب پذير جوامع يا گروهها از استفاده با پزشكي پژوهش .شود استفاده



 وجود احتمال معقولي و شود اجرا و طراحي جامعه يا گروه همان اولويتهاي و سالمت نيازهاي به پاسخگويي

 .برد خواهد سود پژوهش آن نتايج از جامعه يا گروه همان كه باشد داشته

افرادي  مورد در .نمي شود مرتفع آگاهانه رضايت اخذ وظيفه ي آسيب پذير، گروههاي روي بر پژوهش در -23

 قانوني،متناسب سرپرست از آگاهانه رضايت اخذ بر عالوه كه است موظف پژوهشگر دارند، قانوني سرپرست كه

 پژوهش در از شركت افراد اين امتناع به بايد حال، هر در. كند اخذ آگاهانه رضايت از وي فرد، خود ظرفيت با

 .شود گذاشته احترام

 فاقد ظرفيت، آزمودني يا بدهد دست از را خود ظرفيت ظرفيت، داراي آزمودني پژوهش، اجراي حين در اگر -24

 يا قانوني از سرپرست پژوهش ادامه ي براي آگاهانه رضايت حاصله، تغيير به توجه با بايد شود، ظرفيت واجد

 .شود اخذ فرد خود

از  جلوگيري براي مناسب تدابير اتخاذ و آزمودنيها اسرار حفظ و رازداري اصل رعايت مسؤول پژوهشگر-25

 طول پژوهش در آزمودنيها خصوصي حريم رعايت از كه است موظف پژوهشگر همچنين،. است آن انتشار

 رضايت آگاهانه اساس بر بايد بيماران از آمده به دست اطالعات يا داده ها انتشار هرگونه .كند حاصل اطمينان

 .گيرد انجام

اين  .شود خسارت جبران مصوب قوانين طبق بر بايد پژوهش در شركت از ناشي خسارت يا آسيب نوع هر-26

 بيمه اي پوشش به صورت ترجيحاً امر اين تحقق نحوه ي. باشد شده لحاظ پژوهش طراحي هنگام در بايد امر

 .باشد نامشروط

 درباره ي كه دارد را حق اين است، شده وارد مطالعه آن به آزمودني به عنوان كه فردي هر پژوهش، پايان در-27

 بهره مند شده است، داده نشان مطالعه آن در سودمنديشان كه روشهايي يا مداخالت از و شود آگاه مطالعه نتايج

 .شود

 يا ازمنفي اعم نتايج، .كنند منتشر كامل و دقيق، ، صادقانه را خود پژوهشهاي نتايج كه موظفند پژوهشگران -28

 آشكارسازي كامالً بايد وجود صورت در منافع تعارض و سازماني، وابستگي بودجه، تأمين منابع نيز و مثبت،

 انتشار عدم يا حذف بر را مبني شرطي گونه هيچ پژوهش، انجام قرارداد عقد هنگام در نبايد پژوهشگران .شوند

 .بپذيرند نيست، مطلوب كننده ي پژوهش حمايت نظر از كه يافته هايي

جمله  از پژوهش، با مرتبط اشخاص تمامي معنوي و مادي حقوق ضامن بايد پژوهش نتايج گزارش نحوه ي-29

 .باشد پژوهش كننده ي حمايت مؤسسه ي و آزمودنيها پژوهشگران، يا پژوهشگر خود

پذيرفته  انتشار براي نبايد كرده اند، نقض را راهنما اين مفاد كه پژوهشهايي از حاصل مقاالت و گزارشها-30

 .شوند

  .باشد تناقض در جامعه ديني و فرهنگي اجتماعي، ارزشهاي با نبايد پژوهش روش -31


