
 

 

 

 

 امام خمینی )ره(بیمارستان 

 

 جلسه صورت

 یازدهمین

 کد:

 

 تاریخ بازنگری:

 7/12/1397 مورخ:        پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(شورای  جلسه یازدهمین :جلسه صورت

 حاضرین جلسه -الف

 زادهدکتر ربیع  - دکتر عباس زاده -دکتر طرفداری -دکتر شریعت  –دکتر جهان بین -دکتر خالقیان  -دکتر موثقی -نژاد یاحمددکتر  :ها خانم

 خانم حق الهی –خانم سماوات –خانم رنجبر –خانم اسالمی –دکتر لشکری -دکتر رحیمی –خانم قوامی –ضرابیخانم  –جهانی یمحمدخانم 

 دکتر نمازی –دکتر جعفرزاده کاشی –دکتر شکوئی نژاد –دکتر حیدری –دکتر قبائی –دکتر بیطرفان –دکتر اوحدیان مقدم

  دکتر مهرشاد عباسی -دکتر ارشادی -یدکتر موالئ -دکتر شیرخدا -دکتر گتمیری -ینق یعلدکتر سید -دکتر رحمانیان -دکتر امینی :آقایان

 نصیری طوسیدکتر  -دکتر رحیمی -دکتر جوادی -دکتر کاظمی زاده -دکتر نجاتی صفا -دکتر باقری حریری -دکتر فرهود

 خانم دکتر طهماسبی -آقای دکتر فره وش -آقای دکتر دلیلی -آقای دکتر دشتی -خانم دکتر طاوسی -میرزانیاآقای دکتر  :نیبیغا

 خانم دکتر علیزاده -آقای دکتر کرامتی

 آقای دکتر شجاعیمیهمانان: 

 دستور جلسه:-ب

 (جناب آقای دکتر شجاعی)اخذ رضایت نامه آگاهانه  -ارائه مباحث اخالق در پژوهش -

 ارائه گزارش در مورد تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی در مجتمع -

تعیین  –بیان اصول کلیجود در بیمارستان )تعیین اولویتهای تحقیقاتی بر اساس رشته های تخصصی و فوق تخصصی مو -

 (ویتهامهلت ارسال اول

 گزارش عملکرد مرکز تحقیقات نفرولوژی -

 گزارش عملکرد مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی -

 :شرح جلسه و مصوبات -ج

خالصه رضایت آگاهانه در پژوهش صحبت کردند، مورد اصول، مبانی و اهداف و روشهای صحیح اخذ شجاعی در آقای دکتر در ابتدا 

 زیر میباشد:مباحث مطرح شده توسط ایشان به شرح 

ما نسبت به حرفه پژوهش از او استفاده می کنیم باید رضایت بگیریم،  در رضایت آگاهانه همه قبول داریم از بیماری که قرار است در

در تمایل داشته باشد که خودمان مسئولیت داریم. ما باید با شخصی که مورد پژوهش قرار می گیرد طوری رفتار کنیم که خودش 

که مورد پژوهش قرار می گیرد باید بداند که چقدر زمان  یکس تار با پژوهشگر دو جنبه روحی و جسمی دارد.فکند. رپژوهش شرکت 

افراد زیر . در مورد برای او توضیح داده شود باید صرف این کار کند و اینکه چه سواالتی از او پرسیده می شود، باید دقیق شیوه مشارکت

کسب رضایت شفاهی درست نیست و حتما رضایت باید کتبی باشد. در پژوهش همه اید اخذ گردد. رضایت از ولی قانونی بسال  18

اجزایی که باید در فرم رضایت آگاهانه که یک سند رسمی  .شئونات انسانی کسی که مورد پژوهش قرار می گیرد باید رعایت شود

وی توضیح داده شود عبارتند از: هدف و عنوان پژوهش، فایده یا محسوب میگردد به زبان ساده و قابل فهم برای بیمار یا ولی قانونی 

 فواید تحقیق، ضرر یا مضرات تحقیق، جزئیات روش تحقیق.

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات 

درماني ،بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات 

درماني ،بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

دانشگاه علوم پزشكي  تهران درماني

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشكي 

 ،بهداشتيو خدمات 

 تهران درماني

دانشگاه علوم پزشکی و 

 درمانی ،خدمات بهداشتی

 تهران



ارائه گزارش مبسوطی را و خانم سماوات در مورد مراکز تحقیقاتی نفرولوژی و علوم و تکنولوژی در پزشکی در ادامه آقای دکتر گتمیری 

 .دادند

 

 :از بودند عبارت جلسه مصوبات

 

 

 

 تاریخ اعالم نتیجه مسئول پیگیری مصوبات  

 جلسه آینده شورا نژاد یاحمددکتر  و مراکز تحقیقاتی ها بخشادامه گزارش  1

2 
ارائه فایل گزارش عملکرد مراکز تحقیقات نفرولوژی و علوم و 

 تحقیقات تکنولوژی در سایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

 98فروردین  20 خانم معارف وند

 تاریخ جلسه آینده:-د

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 مکان جلسه آینده:

 اعالم خواهد شد متعاقباً

 ساعت جلسه آینده:

 صبحهفت 

 


