
 

 

 
 

 امام خمینی )ره( یبیمارستانمجتمع 

 

 جلسه صورت

 دوازدهم

 کد:

 

 تاریخ بازنگری:

 28/3/1398 مورخ:            پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(شورای  جلسه دوازدهمین :جلسه صورت

 حاضرین جلسه -الف

 دکتر حیدری -دکتر لشکری-خانم ضرابی -دکتر عباس زاده-دکتر شکوئی نژاد-نیب جهاندکتر  -خانم حق الهی -دکتر شریعت -نژاد یاحمددکتر  :ها خانم

 دکتر رحیمی-دکتر طهماسبی-دکتر نمازی -دکتر علی زاده -قدمدکتر اوحدیان م-دکتر ربیع زاده-خانم قوامی -اییخانم حاجی باب -خانم محمدی جهانی

 دکتر الرتی -دکتر طرفداری -خانم رنجبر -دکتر حسینی -دکتر جعفرزاده -دکتر اسالمی

 دکتر دلیلی -خدا ریشدکتر  -دکتر کرامتی -دکتر فره وش -دکتر ارشادی -دکتر رفیعی -دکتر موالئی -عباسیمهرشاد دکتر  -دکتر رئیس کرمی :آقایان

 دکتر نصیری طوسی-دکتر امینی -ینق یعلدکتر سید  -دکتر میرزانیا -زاده دکتر کاظمی -دکتر رحمانیان -دکتر مکی آبادی

  آقای دکتر باقری  –آقای دکتر جوادی –آقای دکتر باقری حریری –آقای دکتر گتمیری –آقای دکتر محمدرضا عباسی –آقای دکتر دشتی :نیبیغا

 خانم دکتر بیطرفان  –خانم دکتر خالقیان –خانم دکتر قبائی

 دستور جلسه:-ب

 (عباسیمهرشاد جناب آقای دکتر ) –مباحث اخالق در پژوهشسلسله ارائه  -

تعیین مهلت  –جود در بیمارستان )بیان اصول کلیتخصصی و فوق تخصصی مو یها رشتهتحقیقاتی بر اساس  یها تیاولوتعیین  -

 (ها تیاولوارسال 

 دستگاه ادراری و تناسلی  یها سرطانگزارش عملکرد بخش اورولوژی و مرکز تحقیقات  -

 مجتمعشورای پژوهشی تحقیقاتی در  یها طرحارائه گزارش در مورد تفویض اختیار تصویب  -

 :شرح جلسه و مصوبات -ج

در خصوص و عضو کمیته سازمانی اخالق در پژوهش مجتمع  یا هسته یپزشکعضو هیات علمی گروه عباسی مهرشاد آقای دکتر در ابتدا 

ضرورت حفظ اسرار بیمار، اتونومی  ازجملهایشان با اشاره به برخی اصول اخالق در پژوهش  :پژوهش مطالبی را عنوان کردند مباحث اخالق در

در پژوهش و نیز ضرورت اخذ رضایت برای ورود  یکار بیفرو داشتن حق انتخاب برای ورود به مطالعه، داشتن حق خروج از مطالعه، پرهیز از 

ان و چه در پژوهش باید رعایت شود و برای حصول اصول اخالقی چه در درمو منافع بیمار در درجه اول قرار دارد  کردند دیتأکبه مطالعه 

سازمانی  یها تهیکمبر عهده  ها دانشگاهمشخصی باید وجود داشته باشد و این مهم در  سازوکاراطمینان از رعایت اصول اخالق در پژوهش 

در  1397در سال اخالق اضافه کردند که  یها تهیکماست. همچنین ایشان ضمن اشاره به ترکیب اعضای  شده گذاشتهاخالق در پژوهش 

. باشد یمیک ماه  ها نامه انیپاو  ها طرحو متوسط زمان رسیدگی به  است قرارگرفته یموردبررسطرح  267کمیته اخالق سازمانی مجتمع 

قیق توسط داوران اخالق فرمودند وجود ابهام در متدولوژی یعنی عدم شفافیت در در مورد متدولوژی تح سؤالایشان در مورد علت طرح 

انجام مطالعه با حجم  که چرااخالق در پژوهش مرتبط است  مسائلبا  میرمستقیغ طور بهرعایت اصول اخالق در پژوهش حتی حجم نمونه نیز 

آن آسیبی متوجه بیمار و یا پژوهیدنی بشود. وی در پایان  به دنبالو بشود  کننده گمراهمنجر به نتایج نادرست و  تواند یمنمونه نامناسب 

 .کند یمکه با بیمار صادق باشیم بیمار ارتباط بهتری با ما برقرار  هرچقدردر پژوهش نمود:  دیتأک

پژوهشی  یها تیاولوضمن بیان اهمیت تعیین  نژاد یاحمدپژوهشی بود. در ابتدا خانم دکتر  یها تیاولودستور جلسه دوم بیان اصول تعیین 

در ادامه آقای دکتر امینی . هستارزشیابی دفاتر توسعه تحقیقات بالینی نیز  های  صشاخدر مجتمع اعالم کردند که این موضوع جزء 

 یسنج تیاولواولین ردند و فرمودند این کار اشاره کایشان ابتدا به تاریخچه  پژوهشی ارائه نمودند. یها تیاولواصول تعیین توضیحاتی در مورد 

دومین  .باشد یمانجام شد که شامل پنج محور علوم پایه، علوم بالینی، بهداشت، دارو، تغذیه  1371-1373کشوری در بین سالهای 

بر عهده این  ها تیاولوکمیته سیاستگذاری پژوهشی تشکیل و وظیفه تعیین  50متمرکز انجام شد.  صورت به 1374در سال  یسنج تیاولو

ین مرکز قرار نامه بر عهده امرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، مسئولیت اجرای این بر سیتأسبا  1377در سال  قرار گرفت. ها تهیکم
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دانشگاه علوم پزشكي 
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 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشكي 
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دانشگاه علوم پزشكي  تهران درماني

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشکی و 

 درمانی ،خدمات بهداشتی

 تهران



 : از اند عبارته پژوهشی در محورهای مختلف هستند ک یها تیاولومسئولیت تعیین هفت کمیته گرفت. در حال حاضر 

 داروها  کمیته کشف و ارزیابی-1

 پزشکی  یها ینوآورکمیته فناوری و –2

 میته علوم اعصاب و بهداشت روان ک-3

  و سرطان یشناس خونکمیته –4

 واگیر و اختالالت ایمنی  یها یماریبکمیته -5

  غیر واگیر یها یماریب یها تهیکم–6

 . بنیادی یها سلولو  کیژنت، یشناس بیآسکمیته -7

 : موارد زیر بود ه شاملپژوهشی ارائه کردند ک یها تیاولوبرای تعیین  مورداستفادهمعیارهای ایشان در پایان چک لیستی از 

نهایی  ریتأث-بزرگی مسئله -میزان پذیرش/تعهد سیاسی -کاربردی بودن پیامدهای پژوهشی-قتصادیتوجیه ا -اخالقی یها مقوله -یریپذ انجام

 یریکارگ به -فوریت -رکتمشا یساز نهیزم -توجیه زمان مورد نیاز -پشتیبانی مالی -کفایت و کارآیی اطالعات موجود -بر بهداشت/سالمت

 .پژوهش

 

وهشی شورای پژاز تحقیقاتی  یها طرحتصویب یض اختیار وتفمزایا و معایب در مورد نتایج بررسی خود  نژاد یاحمددر ادامه خانم دکتر 

 را ارائه دادند و سپس در این مورد رای گیری به عمل آمد.  مجتمعدانشگاه به 

بود که خانم دکتر  تناسلیو دستگاه ادراری  یها سرطانبخش اورولوژی و مرکز تحقیقات دستور جلسه آخر ارائه گزارش عملکرد پژوهشی 

 . ارائه دادندگزارش مبسوطی را مورد  نیدر ااوحدیان مقدم 

 فایل اطالعات مربوط به دستور جلسه دوم و سوم به پیوست ارسال شده است. 

 :از بودند عبارت جلسه مصوبات

 

  

 تاریخ اعالم نتیجه مسئول پیگیری مصوبات  

1 
عدم پیگیری اخذ مجوز و تفویض اختیار از شورای پژوهشی دانشگاه برای 

 تحقیقاتی و ادامه روند قبلی یها طرحتصویب 

 خاتمه ندارد

 جلسه آینده خانم معارف وند و مراکز تحقیقاتی مستقر در مجتمع ها بخش پژوهشی یها تیاولوتعیین  2

 تاریخ جلسه آینده:-د

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 مکان جلسه آینده:

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 ساعت جلسه آینده:

 صبحهفت 

 


