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 پژوهشگاه دانشهای بنیادی - پژوهشکده علوم شناختی

 

 

 های تحقیقاتی در کمیته اخالق در پژوهشراهنمای ارسال درخواست بررسی طرح

 ،همکاران محترم

در آزمایشگاه انسانی یا حیوانی انجام شود. لذا  وهش الزاماً و قانوناً باید قبل از شروع به ثبت دادهی شما در کمیته اخالق در پژپروژهبررسی 

ی اخالق در ماه قبل از شروع به ثبت داده، درخواست خود را جهت بررسی به کمیته 2دود حلطفاً جهت پیشگیری از مشکالت احتمالی، 

 پژوهش ارسال کنید.

ی علمی( هایی در کمیته اخالق بررسی خواهد شد که پیش از آن توسط یک مرجع علمی )شورا یا کمیتهالزم به ذکر است تنها درخواست

 د.مورد بررسی و تایید قرار گرفته باش

لطفًا نکات زیر را رعایت فرمایید. رعایت این نکات باعث تسریع  ،ی اخالق در پژوهشجهت ارسال درخواست خود برای بررسی در کمیته

 شود.گیری بهتر در این بررسی میفرایند بررسی و نتیجه

 را با دقت تکمیل فرمایید. 2و  1شماره های فرم

 ژوهشکده ارسال کنید: دفتر پهای زیر را به هنگام ارسال درخواست فرم

  1فرم شماره  .1

  2فرم شماره  .2

 .کنندگان قرار خواهید دادفایل مربوط به اطالعات پروژه که در اختیار شرکت .3

کنندگان در مطالعه، نفع و الزم است که این فرم حاوی اطالعات عمومی در مورد پروژه، اطالعات تماس محقق اصلی، حقوق شرکت

ها، حق شرکت یا عدم شرکت در نام دادهاز پروژه، رعایت اصول حفظ حریم شخصی افراد از جمله نگهداری بیزیان احتمالی ناشی 

کننده در هر مرحله از مطالعه باشد. یک نمونه از فرم اطالعات پروژه شامل موارد ذکر شده در باال جهت ی شرکتمطالعه بنابر خواسته

 (فایل اطالعات آزمایش و حقوق آزمایش شونده. )استفاده به عنوان نمونه در اختیار شماست

  اخذ رضایت کتبی جهت شرکت در مطالعهبه فایل مربوط  .4

 (نامهفایل رضایتسایت در دسترس شماست. )یک نمونه فرم اخذ رضایت کتبی جهت استفاده بر روی وب

  پروژه ها)مثل پرسشنامه سالمت عمومی، راست دستی و ...( در صورت استفاده درنامهفایل پرسش .5

 (نامه سالمت عمومیفایل پرسشدر دسترس شماست) EEGهای سایکوفیزیک و یک فرم سالمت عمومی جهت استفاده در آزمایش

فایل پرسشنامه و اطالعات ایمنی ی شما آماده است. )برای استفاده MRIنامه برای شرکت در مطالعه همچنین یک نمونه از پرسش

fMRI) 

  ایدهای اجتماعی قرار دادهها یا شبکهآگهی مربوط به پروژه که در بوردها، گروهتصویر و یا متن  فایل / .6

 ی مربوط به تایید طرح توسط مرجع علمی محل تحصیل/کار)شورا یا کمیته علمی(نامه .7

 تکمیل چک لیست و ارسال آن به همراه مدارک ارسالی به دفتر پژوهشگاه .8

 

   


