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 در اخالق موازین و ملی هاي کد رعایت از اطمینان :روش اجراییخط مشی و  عنوان 

 پژوهش
 20/10/1395  :تدوینتاریخ 

 25/11/1396  :آخرین ابالغ 

 25/11/1396 : تاریخ بازنگری

 MPGH-POL-16-02   :روش اجراییکد 

 2از  1 شماره صفحه:

 تحقیقاتی طرحهاي تمام با رابطه در پژوهش در اخالق موازین و ملی کدهاي رعایتو  پژوهش به مربوط مقررات و قوانین رعایت   خط مشی :

کد اخالق از شوراي اخالق معاونت تحقیقات  اخذ از طریق خدمت ي گیرنده و بیمار حقوق رعایت با هدف .دارد کار و سر انسانی موضوعات با که

 پژوهش یندفرآ صحیح انجام بر نظارتو  پژوهش در اخالق موازین رعایت به مربوط مقررات و قوانین رعایت، بیمار از رضایتو اخذ  دانشگاه

  تعاریف:

 فارس خلیج شهداي درمانی آموزشی مرکز     : دامنه

 خدمت ي گیرنده و بیمار حقوق رعایت  هدف: 

  :آن اجراء در دخیل افراد نقش و سمت ذکر با اجرا روش

 پذیرد می صورت بالینی غیر و بالینی نوع دو در بیمارستانی سطح در پژوهش و تحقیق -1

 میشود گرفته آگاهانه رضایت آنها از میگیرند، بالینی کارآزماییهاي یاو  ها بررسی بالینی، تحقیقات در مشارکت به صمیمها ت خانواده و بیماران هنگامیکه -2

 و وظیفه اولین بدانندکه باید کند، می اجرا انسانها روي بر بالینی آزمایشات یا و بررسی تحقیقاتی، هاي برنامه که بیمارستانی در، پرسنل ي همه  -3
 .است بیمار بهبود و سالمتی مسئولیتشان،

که با  تحقیقاتی طرحهاي تمام با رابطه در پژوهش در اخالق ملی کدهاي رعایت به مربوط مقررات و قوانین که نماید می حاصل اطمینان بیمارستان -4
 میشوند رعایت دارد، کار و سر انسانی موضوعات

 مینماید رسانی اطالع مرتبط پژوهشی اقدامات تمام درخصوص خدمت گیرنده به پژوهشگر -5

 دریافت نحوة و تداوم در تأثیري پژوهش، هرگونه در شرکت عدم یا شرکت بر مبنی وي گیري تصمیم که میدهد اطمینان خدمت گیرندة به سرپرستار -6
 داشت نخواهد سالمت خدمات

 کارآزمایی یاو  بررسی بالینی، تحقیقات در مشارکت که بیمارانی از حفاظت چگونگی زمینه در را آنها وخانواده بیماران بخش، سرپرستار یا و واحد مسئول -7
 میسازد اند،آگاه کرده انتخاب را بالینی هاي

 از رضایت کسب، نظر تحت افراد با مرتبط مخاطرات و منافع کردن سنگین سبک و یدنسنج، پژوهشی پروتکلهاي بررسی :از است عبارت موجود فرایند -8
  مشارکت از انصراف پذیرفتن ،نظر مورد شخص

 میگردند منظور بیمار درپرونده آورند، می بدست را رضایت و میکنند فراهم را اطالعات که افرادي یا فرد -9

 نمایند می تائید و بررسی را تحقیقات داردکه وجود پزشکی، علوم دانشگاه در تحقیقات و مطالعات مرکز -10

 جهت تحقیقی پروتکلهاي تمامی براي یندفرآ بازبینی: شاملنظارتی  فعالیتهاي .میکند تدوین نظارتی فعالیتهاي از مقصود مورد در را اي بیانیه سازمان، -11
 .میباشد تحقیقاتی اطالعات بودن محرمانه و امنیت با ارتباط در فرایندهایی و آزمایش، مورد افراد براي مرتبط منافع و مخاطرات سنجیدن
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 در اخالق موازین و ملی هاي کد رعایت از اطمینان : روش اجرایی عنوان

 پژوهش
 20/10/1395  :تدوینتاریخ 

 25/11/1396  :آخرین ابالغ 

 25/11/1396  : تاریخ بازنگری

 MPGH-POL-16-02   :روش اجرایی کد

 2از  2 شماره صفحه:

 دانشجویان، اساتید، پرسنل، پزشکان و سایر پژوهشگرانذی نفعان : 

 ه پژوهش هاي بالینی، سرپرستار بخش، مسول مدارک پزشکیمسول مرکز توسعمدیر بیمارستان،    فرد پاسخگو :

 توسعه پژوهش هاي بالینی، سیستم هاي رایانه، نرم افزارهاي مرتبطپژوهشیاران مرکز  تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط :

 دستورالعمل هاي وزارت متبوع با شماره   منابع/مراجع:

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی 

 کیانی             جمیله -1 تهیه کننده گان

 میرزایی            دکتر -2

 معتمد              دکتر          -3

 مرکزمسئول 

 نویسی مقاله و اپیدمیولوژي مشاور

 نویسی مقاله و اپیدمیولوژي مشاور

 

  کیفیت بهبود کارشناس زر تشت عاطفه تایید کنندگان

  بیمارستان رئیس اسفندیاري عاطفه دکتر خانم تصویب کنندگان


