ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق و اﯾﻤﻨﯽ،

ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ داﻧﺶهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی

راهﻨﻤﺎی ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح هﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ی اﺧﻼق در ﭘﮋوهﺶ
ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ داﻧﺸﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدی
هﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوژﻩ ی ﺷﻤﺎ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ی اﺧﻼق در ﭘﮋوهﺶ اﻟﺰاﻣﺎً و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺛﺒﺖ دادﻩ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻟﺬا
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺣﺪود  1ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺛﺒﺖ دادﻩ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ی اﺧﻼق ارﺳﺎل
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوژﻩ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ی اﺧﻼق در ﭘﮋوهﺶ ﻟﻄﻔﺎً ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺮر ﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮم هﺎی ﺷﻤﺎرﻩ  1و  2را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
هﻨﮕﺎم ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮم هﺎی زﯾﺮ را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
 .1ﻓﺮم ﺷﻤﺎرﻩ 1
 .2ﻓﺮم ﺷﻤﺎرﻩ 2
 .3ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮوژﻩ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺮوژﻩ ﻗﺮار ﺧﻮاهﯿﺪ داد.
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮم ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺮوژﻩ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﻣﺤﻘﻖ اﺻﻠﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻧﻔﻊ و
زﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮوژﻩ ،رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﻪ داری ﺑﯽ ﻧﺎم دادﻩ هﺎ ،ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ در ﺑﺎﻻ
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ) .ﻓﺎﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﺎﯾﺶ و ﺣﻘﻮق آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪﻩ(
 .4ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎﺳﺖ ) .ﻓﺎﯾﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ(
 .5ﻓﺎﯾﻞ هﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ هﺎ )ﻣﺜﻼ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،راﺳﺖ دﺳﺘﯽ و  (...در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﭘﺮوژﻩ

ﯾﮏ ﻓﺮم ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ در آزﻣﺎﯾﺶ هﺎی ﺳﺎﯾﮑﻮﻓﯿﺰﯾﮏ و  EEGدر دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎﺳﺖ) .ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ(

هﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  MRIﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدﻩ ی ﺷﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ) .ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻤﻨﯽ (.fMRI
 .6ﻓﺎﯾﻞ /ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﯾﺎ ﻣﺘﻦ آﮔﻬﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژﻩ ﮐﻪ در ﮔﺮوﻩ هﺎ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ

