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 طرح تحقیقاتینحوه رعایت اصول اخالقی درطی مراحل انجام کار  ناظر ازفرم گزارش 

 )برای طرحهای کار با حیوانات( کمیته اخالق – سبزواردانشگاه علوم پزشکی 

  عنوان طرح

  کد طرح در سامانه پژوهان

  مجری / مجریان 

 دانشجو:شماره تماس  : شماره تماس مجری مسئول و یا استاد راهنما

 سمت ناظر: نام ناظر :  محل اجرای مطالعه:

  :اخذ کد اخالقتاریخ 

(IR.MEDSAB.REC.1397.???) 

 تاریخ شروع نمونه گیری:

 تاریخ پیش بینی شده جهت اتمام طرح:

 □5                       □  4                     □ 3                     □ 2                     □ 1گزارش شماره                 

 

 آیا نحوه انجام مطالعه بر اساس پروپوزال مصوب و ارسال شده برای شما از طریق سامانه پژوهان در حال انجام است ؟ 
                    اخالق موجود است؟ ( )در صورت تغییر در مجریان/همکاران/متدولوژی و سایر بخشهای پروپوزال آیا تائیدیه تغییرات توسط شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته

 بله                            خیر                           موضوعیت ندارد

 

  آیا معیارهای ورود، عدم ورود و خروج از مطالعه مطابق با پروپوزال مصوب رعایت شده است؟

 اردموضوعیت ند             خیر                    بله        

      شده است؟مندرج درپروپوزال مصوب جهت انجام طرح خریداری  "هزینه وسایل و مواد موردنیاز "مطابق جدول   آیا وسایل و مواد

 بله                              خیر                              موضوعیت ندارد

      ر احتمالی در نظر گرفته شده است؟ آیا در حین کار تمهیدات مناسب جهت جلوگیری از هر گونه خط

 موضوعیت ندارد             خیر                    بله        

      آیا پژوهشگر کدهای مرتبط با چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی را رعایت کرده است؟

 موضوعیت ندارد             خیر                    بله        

       رعایت کرده است؟را آیا پژوهشگر اصول اخالقی مرتبط با تهیه و حمل و نقل حیوانات 

 موضوعیت ندارد                   خیر                            بله       
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                       ؟      رعایت کرده استآیا پژوهشگر اصول اخالقی مرتبط با روشهای نگهداری حیوانات 

 موضوعیت ندارد             خیر                    بله        

 

 را رعایت کرده است؟  مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی اصول آیا پژوهشگر 

 موضوعیت ندارد             خیر                    بله        

 

          ناسب برای آزمایش دارد؟ آیا پژوهشگر اطالعات کافی در ارتباط با نوع، جنس و شرایط حیوان م

 موضوعیت ندارد             خیر                    بله        

 

                                       رعایت کرده است؟برای آزمایش را شرایط محیطی مناسب  آیا پژوهشگر

 موضوعیت ندارد             خیر                    بله        

 

  کدام یک از مراحل اجرایی گردآوری داده ها را شخصأ نظارت نموده اید؟

 

 

 مطابق با جدول گانت پیشنهادی توسط مجری محترم درصد پیشرفت پروژه را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

 برنامه زمانبندیعقب تر از برنامه زمانبندی               مطابق با برنامه زمانبندی                        جلوتر از   

 

 توقف پروژه        نظری ندارم             موافق با ادامه                 در رابطه با ادامه و یا توقف پروژه اظهار نظر فرمایید:

 
 

 نظر کلی خود و دیگر مواردی را که الزم می دانید، بیان فرمایید:

 

 

 

 

 

 

 

                                                 )الزامیست(     ()امضای الکترونیک و یا اسکن شدهطرحناظر امضای 

                                                                    

 

    تاریخ:    )الزامیست( 


