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 ل توسط کارشناس معاونت(:.....................ي........................کد طرح )تكمتاريخ پيشنهاد:

 

 

 

 

 

                                                 
 دهندگان معادل يكديگرهستند. در اين نوشتار عبارات مجريان يا مجريان اصلي و طرح . بر اين اساس و مشاركت دارنداجراي تحقيق  درنويس طرح را تهيه نموده و  فرد يا افرادي هستند كه پيش 1
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 توضيح نكات الزم و ضروري -قسمت اول

خواهشمند است در مطالب زير ارائه شده است، بنابراين و اجراي طرح پژوهشي توجه : پاسخ بسياري از پرسشهاي شما درباره مندرجات اين فرم 

 در نظر داشته باشيد. قبل از تكميل به دقت مطالعه فرموده و مطالب زير را

 

دانشگاه قابل  يقات و فناوريه آن از وبگاه معاونت تحقيو اصالح گلستان يدانشگاه علوم پزشك يقاتيتحق يها ب طرحيند تصويفرآ ييدستورالعمل اجرا .1

  .(www.goums.ac.irاست ) يدسترس

بر اساس قراردادي که بين معاونت  ،رسد مي يپزشك يها در پژوهش اخالق يا ته منطقهيکمو هايي که به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه  کليه طرح .2

هاي قبل ازتصويب  دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در برابر فعاليت نيبنابرا شود قابل اجرا خواهد بود. دانشگاه و مجري طرح منعقد مي يقات و فناوريتحق

 .ندارد فتهآنچه که خارج ازمحدوده قرارداد منعقده انجام پذير طرح و

و  گلستان يدانشگاه علوم پزشك يقاتيتحق يها ب طرحيند تصويفرآ ييدستورالعمل اجراضوابط و قوانين مندرج در دهندگان ملزم به رعايت کليه  رحط .3

معاونين پژوهشي وبگاه فوق، گردد تا مجريان و طرح دهندگان محترم جهت آگاهي ازمفاد آيين نامه مذکور به  باشند. لذا پيشنهاد مي ميآن  هياصالح

 مراجعه نمايند.مرتبط  يا واحدهايو مراکز تحقيقاتي  -دانشكده ها 

منجر به کشف يا اختراع و يا تحصيل حقوقي اي از پيشرفت آن اعم از اينكه به نتيجه نهايي رسيده يا نرسيده باشد،  چنانچه انجام طرح پژوهشي در مرحله .4

که در اثر اجراي  يو معنو يحقوق ماد يتمامدانشگاه اطالع دهد.  يقات و فناوريتحقبه  معاونت  "، مجري طرف قرارداد موظف است مراتب را کتباشود

 . استگلستان  يدرمان يو خدمات بهداشت يمتعلق به دانشگاه علوم پزشكطرح تحقيقاتي ايجاد گرديده است 

 . باشند يم ج حاصل از طرحينتا انتشاراته يکلدرذکر حمايت مالي دانشگاه در اجراي طرح طرح دهندگان ملزم به  .5

دانشگاه بوده  يقات و فناوريمعاونت تحقتهيه شده است، پس از اتمام اجراي طرح متعلق به  طرحکه از محل اعتبار تجهيزات و لوازم غيرمصرفي کليه  .6

 مجوزهاي قانوني است.تصرفي در آنها منوط به کسب دخل و وهرگونه 

بايد به کليه نكات  يل شده و طرح دهنده.کليه قسمتهاي فرم بايد به نحو مناسب تكمباشد اين فرم بايد به زبان فارسي تايپ شده و فاقد هرگونه ابهامي .7

 .جواب و بدون عالمت و توضيح نباشد هيچ موردي بي وتذکرات متن فرم توجه کامل داشته باشند تا

 خالصه مشخـصات  طرح الزامي است. هنگام ارائه اين فرم تكميل صفحه  .8

  باشد. بايد تكميل شده و به امضا و تاييد فرد مورد اشاره رسيده (12)بند جدول همكاران اصلي طرح هنگام ارائه اين فرم  .9

در باره اين نكات ارائه نموده و نمونه اي از رضايت نامه  در صورتيكه مالحظات اخالقي براي اجراي طرح وجود دارد الزم است طرح دهنده توضيح کاملي .11

 مورد استفاده براي طرح را ضميمه نمايد.

ا  اين در صورتيكه محدوديتهايي براي اجراي طرح تصور ميشود الزم است طرح دهنده به اين محدوديتها اشاره نموده و توضيح کاملي براي  مقابله ب .11

 محدوديتها  ارائه نمايد.

قات و يو عقد قرارداد توسط معاونت تحق يپزشك يها اخالق در پژوهش يا ته منطقهيو کمشوراي پژوهشي  درزمان شروع طرح، بعد از تصويب آن  .12

بديهي است آغاز طرح قبل از عقد قرارداد  .است( يقبل از عقد قرارداد الزام  IRCTثبت در  ينيبال يها ييکارآزما ي)برا باشد يم دانشگاه يفناور

 هيچگونه وجاهت قانوني ندارد.

دهنده در جدول  پذيرد. براين اساس الزم است طرح با توجه به جدول گانت طرح مصوب صورت ميشرفت طرح يپهاي علمي و اجرايي  دريافت گزارش .13

 گزارش خود را مشخص نمايد.بيني شده  هاي پيشرفت طرح و محتواي پيش مذکور زمان ارائه گزارش

پيوست اجراي طرح و  جدول زمان بندي)در نظر گرفتن ساعات کار براي افراد شاغل در طرح( و  حجم فعاليتهزينه هاي کارمندي )پرسنلي( با توجه به  .14

 )که فعال مد نظر دانشگاه قرار دارد( تكميل ميشود.  شماره يك

است و دانشگاه تعهدي  يمجرکه در تصميمات متخذه دخالت داشته باشد به عهده  يشنهاد طرح پژوهشيپ هاي هرگونه  نقص يا اشتباهي درمحاسبه هزينه .15

 در خصوص تامين کسري موارد اشتباه شده ندارد.

فاقد هرگونه مسئوليت و معاونت  وبوده  يمجربر عهده  طرح ياجرا از در طوليمه مورد نيب يا اقدام برايو مسئوليت تهيه وسايل و تجهيزات ايمني  .16

گنجانده " گريد يها نهيهز"در جدول  ازيموردنمبالغ حوادث و ...  ،بيمه مسئوليتاز به يدر صورت نباشد.  مي يو حقوق يقيحق يتهايشخصبه پاسخگويي 

 .شود

، مجري يا باشد اسالمي هاي غيردولتي و يا دانشگاه آزاد  درصورتيكه تمام يا بخشي از طرح پيشنهادي بصورت همزمان بعنوان پايان نامه تحصيلي دانشگاه .17

يربط قابليت اجرا نامه با موسسه ذ درصد از اعتبار مورد نياز اجراي طرح مي باشد. اجراي اين طرح پس از عقد تفاهم 41موسسه ذيربط موظف به تامين 

 دارد. مسئوليت اعالم اين موضوع به عهده مجري/مجريان مي باشد.

 باشد. مناسبي براي تكميل هرچه بهتر اين فرم مينكات ارائه شده در بخشهاي مختلف فرم پشنهاد طرح پژوهشي راهنماي  .18

http://www.goums.ac.ir/
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 خالصه مشخـصات  طرح -قسمت دوم 
-91يسالها يآذر گرگان ط 5 مارستانيبه ب نياز داروها وسموم در مراجع يناش  تيمسموم كيولوژيدمياپ يبررس عنوان طرح:

88 

       :ان طرحي/مجر يمجر

                        مقدسه جهانشاهي-دکتر فرامرز ابراهيمي       

 دانشكده پزشكي/واحد حمايت از توسعه تحقيقات باليني

 

  يك سال  ح:طر يمدت اجرا                                                      گرگانآذر 5درمانی -مرکز آموزشی   :پژوهش يكان اجرام

 

                        :کلمه( 251)حداکثر  خالصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردي طرح

 

دارند وپروگنوزشان مطلوب  يساده ا يبه درمانها ازيشوند ومعموال ن يم دهيد اديدر اورژانس ز ييدارو يها تيمسموم مارانيب

به  ييدارو يها تيکه با مسموم يمارانيب زهي. انگفتدياتفاق م يتيديبوده ومورب فيهم هست که پروگنوز ضع يموارد نحالياست.با ا

به قصد  يهستند.خوردن عمد يشوند تصادف يم دهيدر کودکان د شترياست.اغلب موارد که ب وتشوند متفا ياورژانس آورده م

 يم يبستر ژهيو يکه در بخش مراقبتها يدر موارد يحت يمارستانيب يتيباشد.مورتال يم عيشا زيصدمه به خود ن اي يخودکش

از  شيموارد مرگ پ شتريشود ،ب يگزارش م باال ييدارو يها تياز مسموم يمرگ ناش نكهي% است.با وجود ا5شوند،کم ودر حد 

 يکنند اغلب سابقه مصرف عمد يمراجعه م مارستانيبه ب ييدارو تيمسموم ليکه به دل يماراني.بفتندياتفاق م مارستانيبه ب دنيرس

به  زانيم نيا ساله 11-15کم است در دراز مدت وبا فالوآپ  يمارستانيب يتيمورتال نكهيبا وجود ا گريد يدارو داشته اند.از سو

 يولوژيدمياپ نكهيرسد. با توجه به ا يدارو خورده اند،مصدمه رساندن به خود  اي يکه به قصد خودکش ي% خصوصا در افراد جوان31

تاکنون در استان  يمطالعه ا نيکه چن ييو فرهنگ هر منطقه متفاوت است واز آنجا ييايها براساس منطقه جغراف تيمسموم

آذر  5 مارستانيبه ب نيدر مراجع ييدارو يها تيمسموم يتيديومورب يتيمورتال يکه به بررس ميبود،بر آن شد دهگلستان انجام نش

 . ميبپرداز 1386-91 يسالها يگرگان ط

               

 

              :کلمه( 111)حداکثر خالصه روش اجـراي طرح 
 

 تيکه به علت مسموم يمارانيوبا مراجعه به پرونده ب يبه صورت سرشمار يرياست و نمونه گ يمقطع-يفيمطالعه به روش توص

شود.اطالعات الزم با استفاده از چك  يآذر مراجعه کرده اند انجام م 5 مارستانيبه ب 86-91 يسموم در سال ها اياز داروها  يناش

 شود. يم ليوتحل هيتجزآخرين ورژن  SPSS يوبا استفاده از نرم افزار آمار يشده جمع آور هيته ستيل

 

           

 

     يتيديمورب- يتيمورتال-سموم-ييدارو تيمسموم     کلمه(: 5تا  3) يديکلمات کل
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               :ها خالصه هزينه
 ................................ ريال هزينه مسافرت ريال 1 هزينه پرسنلي

 ................................ ريال هزينه هاي ديگر ................................ ريال هزينه آزمايشها و خدمات تخصصي

 ...............................  ريال وسايل غير مصرفي مواد و  هزينه ...............................  ريال هزينه مواد و وسايل مصرفي

 ريال  1 جمع کل   

 

 طرحاطالعات مربوط به عوامل اجرايي  -قسمت سوم
 را تكميل نمايند.( 11تا  1بند  ( نفر باشد الزم است هرکدام از ايشان بطورجداگانه اين قسمت توجه : چنانچه طرح دهنده بيش از يك

                  دکتر فرامرز ابراهيمي نام و نام خانوادگي طرح دهنده: .1

                     استاديار  رتبه علمي: .2

                      آذر5بيمارستان  محل خدمت: .3

                         آذر5بيمارستان -آذر5خيابان -گرگان   نشاني محل خدمت: .4

              19111713648     :تلفن همراه                           تلفن محل خدمت: .5

         نشاني پست الكترونيك: .6

   .جدول زير را تكميل نمايد استدرصورتيكه طرح دهنده داراي سمتهاي اجرايي در داخل يا خارج محيط دانشگاه  .7

تاريخ شـروع فعاليـت در ايـن     نشاني محل کار عنوان سمت

 سمت

 تلفن محل کار

    

    

 

      درجات علمي و سوابق تحصيلي طرح دهنده به ترتيب از ليسانس به بعد ذکر گردد .8

 سال دريافت کشور دانشگاه يا محل تحصيل  رشته تحصيلي وتخصصي درجه تحصيلي

    پزشك عمومي دکتراي عمومي

 يو سـم شناسـ   يقـانون  يپزشك دکتراي تخصصي

 ينيبال

   

 

 :در آن مشارکت دارد طرح پيشنهادي /مجريانمجريکه  در دست اجراليست پژوهش هاي  .9
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نوع  نام مجري عنوان طرح

 تمشارک
ا ي ي)مجر

 همكار(

زمان 

 شروع

درصد 

 پيشرفت کار

 مالحظات

      

      

 

 

 

 :باشد مي يمرتبط با موضوع طرح پژوهش مجريان که/مجريچاپ شده توسط  ست مقاالتيل .11

سنده ينونام  مقالهعنوان 

 اول

ر يسا

 سندگانينو
خ يمشخصات مجله )نام مجله،  تار

 چاپ و ....(

      

      

      

 مقدسه جهانشاهي                     خانوادگي طرح دهنده:نام و نام  .11

                     دانشجوي پزشكي رتبه علمي: .12

 آذر                        5بيمارستان  محل خدمت: .13

 آذر                           5بيمارستان -آذر5خيابان -گرگان   نشاني محل خدمت: .14

                  19113731775  :تلفن همراه                           تلفن محل خدمت: .15

         نشاني پست الكترونيك: .16

   .جدول زير را تكميل نمايد استدرصورتيكه طرح دهنده داراي سمتهاي اجرايي در داخل يا خارج محيط دانشگاه  .17

تاريخ شـروع فعاليـت در ايـن     نشاني محل کار عنوان سمت

 سمت

 تلفن محل کار

    

    

 

      علمي و سوابق تحصيلي طرح دهنده به ترتيب از ليسانس به بعد ذکر گردددرجات  .18

 سال دريافت کشور دانشگاه يا محل تحصيل  رشته تحصيلي وتخصصي درجه تحصيلي

 در حال تحصيل ايران   گلستان پزشك عمومي دکتراي عمومي
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 :در آن مشارکت دارد طرح پيشنهادي /مجريانمجريکه  در دست اجراليست پژوهش هاي  .19

نوع  نام مجري عنوان طرح

 تمشارک
ا ي ي)مجر

 همكار(

زمان 

 شروع

درصد 

 پيشرفت کار

 مالحظات

 

 
 

 باشد: مي مرتبط با موضوع طرح پژوهشيليست مقاالت چاپ شده توسط مجري/مجريان که  .21

نويسنده نام  مقالهعنوان 

 اول

ر يسا

 سندگانينو
مجله،  تاريخ مشخصات مجله )نام 

 چاپ و ....(

 

 : باشند مي (authorship) داراي حقوق نويسندگيطرح که همكاران مشاورين علمي و مشخصات  .21

و محــل  شــغل نام و نام خانوادگي رديف

 کار

ــاري  درجه علمي ــوع همك ــ)دق ن ــته ي ق نوش

 شود(

 1امضاي همكار

فوق تخصـص   دکتر فاطمه محمد زاده 

ــ غدد/بيمارسـ

تــــان صــــياد 

 شيرازي

  استاد مشاور استاديار

کارشــــــناس  دکتر مهسا بشارت 

پژوهشي/واح

د حمايــــت از 

توســـــــــعه  

تحقيقـــــــات 

 باليني

  ورود اطالعات پزشك عمومي

 

 

  :باشند نمي  (authorshipطرح که داراي حقوق نويسندگي )جرايي اهمكاران مشخصات  .22

و محــل  شــغل نام و نام خانوادگي رديف

 کار

ــاري  درجه علمي ــوع همك ــ)دق ن ــته ي ق نوش

 شود(

 
                                                 

 .باشند علمي و همكاران طرح قابل طرح و بررسي در شوراي پژوهشي نميفرمهاي فاقد امضاي مشاورين  1
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 پيشنهادي اطالعات مربوط به طرح پژوهشي –قسمت چهارم 
 عنوان طرح به فارسي: .1

 88-91يسالها يآذر گرگان ط 5 مارستانيبه ب نياز داروها وسموم در مراجع يناش  تيمسموم كيولوژيدمياپ يبررس

 

 

2. English Title of Proposal: 

 

Epidemiologic Assessment of drugs and poisions toxicity in patients referred to Gorgan 5 

Azar hospital between 2009-2011 
 

                    :(طرح )بر اساس کاربرد نتايج نوع طرح .3

                    HSRکاربردي   -بنيادي                   2کاربردي              1بنيادي        
3

          

 

 ر:يز يرنده بخش هايدر برگبيان مسئله و ضرورت اجراي طرح  .4

دارنـد وپروگنوزشـان مطلـوب     يسـاده ا  يبه درمانها ازيشوند ومعموال ن يم دهيد اديدر اورژانس ز ييدارو يها تيمسموم مارانيب

بـوده ومـدت    ي.در اغلب مـوارد درمانهـا عالمتـ   فتدياتفاق م يتيديبوده ومورب فيهم هست که پروگنوز ضع يموارد نحالياست.با ا

 ييمسموم کردن خود براساس منطقه وفرهنگ متفـاوت اسـت.داروها   ي.استفاده از مواد براتروز اس 2کمتر از  ماريشدن ب يبستر

 ندهيکش،مـرگ موش،علـف کش،مـواد شـو     نوفن،حشـره ي،استام ويكواکتيسـا  يروند اغلـب داروهـا   يمنظور به کار م نيا يکه برا

 (.1شوند) يم تيمسموموفنالند اغلب داروها باعث  يغرب يهستند.در اروپا يقانون ريغ يابانيخ يوداروها

(.در منـاطق  2از حـوادث بعـد از تصـادفات بودنـد)     يعلـت مـرگ ناشـ    نيدوم  يتصادف يها تيمسموم كا،يدر آمر 2117سال  در

 تيها،مسـموم  تياز مسـموم  ي% مـرگ ناشـ  93 باي(.تقر3)فتدياتفاق م ياز خودکش يمرگ ناش 511111هر ساله  زين ايآس يشهر

از  يمـرگ ناشـ   زانيـ ،م 2113-2119 يسـالها  ني،بـ  دايـ شـوند.در فلور  يهم خوانده م ييدارو Overdoseبودند که  ييدارو يها

از حـد داروهـا ثبـت شـده      شياز مصـرف بـ   يمـرگ ناشـ   16551دهـد و   ينشان مـ  شي،افزا نيوکوکائ نيهروئ يداروها بجز برا

ــت.م ــ  زانياس ــرگ ناش ــا يم ــو ياز داروه ــن يزيتج ــزا3/84 زي ــان داد.ب شي% اف ــترينش ــزا نيش ــ  شياف ــرگ ناش ــ يم  ياز اکس

ه قصد % ب4/1% علت نامعلوم و6/2،  ي% خودکش1/11،ي% موارد تصادف9/85،يبازه زمان نيومتادون بودند.در ا کدون،آلپرازوالم

از  ي% موارد ناشـ 9/33و يزيتجو ياز داروها يناش  ييدارو Overdoseاز  ي% موارد مرگ ناش1/76صدمه رساندن به خود بودند.

شـدند.در سـال    افـت ي يسـم  ريدر مقـاد  يرقـانون يو غ يزيتجو يهر دو دسته داروها زين ارد% مو11بودند.در  يقانون ريغ يداروها

 يمـ  مياز داروهـا بـه دو دسـته تقسـ     يبـود.مرگ ناشـ   يرقـانون يغ يبرابر داروهـا  4 يزيتجو ياز داروها يمرگ ناش زانيم 2119

                                                 
 .طرح بنيادي طرحي است كه داراي  نتايج بالقوه بوده و نتايج حاصل از انجام آن بال فاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده نباشد 1

 .آن بال فاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده باشد طرح كاربردي طرحي است كه داراي  نتايج بالفعل بوده و نتايج حاصل از انجام 2
3 Health System Research شود كه در قالب طرحهاي جامعه نگر ارائه ميشوند تحقيقاتي را شامل مي. 
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 ريکـه دارو در مقـاد   يشود ومـوارد  يم افتي نداروها در خو يسم زانيبعد از مرگ م ياز دارو که در کالبدشكاف يشوند:مرگ ناش

 (.2در جسد وجود دارد) يسم ريغ

 يم دهيدر کودکان د شتريشوند متفاوت است.اغلب موارد که ب يبه اورژانس آورده م ييدارو يها تيکه با مسموم يمارانيب زهيانگ

 يدر مـوارد  يحتـ  يمارسـتان يب يتيباشد.مورتال يم عيشا زيصدمه به خود ن اي يبه قصد خودکش يهستند.خوردن عمد يشوند تصادف

بـاال   يـي دارو يهـا  تياز مسـموم  يمـرگ ناشـ   نكـه ي% است.با وجـود ا 5شوند،کم ودر حد  يم يبستر ژهيو يکه در بخش مراقبتها

بـه   يـي دارو تيمسـموم  ليـ کـه بـه دل   يماراني.بفتنـد ياتفـاق م  مارسـتان يبـه ب  دنياز رسـ  شيموارد مرگ پـ  شتريشود ،ب يگزارش م

کـم اسـت    يمارستانيب يتيمورتال نكهيوجود ا اب گريد يدارو داشته اند.از سو يکنند اغلب سابقه مصرف عمد يمراجعه م مارستانيب

صدمه رساندن بـه خـود    اي يکه به قصد خودکش ي% خصوصا در افراد جوان31به  زانيم نيساله ا 11-15در دراز مدت وبا فالوآپ 

 (.1رسد) يدارو خورده اند،م

سـال اسـت.در    45-54 يدر گروه سن زيمرگ ن زانيم نيشتريدارند.ب يباالتر يتصادف يها تياز مسموم يمرگ ناش زانيم مردان

وجـنس   يسـن  يگروه ها يرقانونيغ يدر مردان وزنان مشابه است.از نظر داروها يزيتجو يومياپ يداروها يبرا زانيم نيا كهيحال

و  ييكـا يآمر انيـ در بوم يتصـادف  تياز مسـموم  يمـرگ ناشـ   زانيـ ، م2114-2116 ياسـاله  نيافراد مشابه است.طبق مطالعات،ب

با سطح درآمد  يدر افراد يتصادف يقرار داشتند.مرگ ها ييكايآمر يها ييقايبود.بعد از آنها آفر نيريآالسكا باالتر از سا انيبوم

 (.4است) شتريتر ،ب نييوفرهنگ پا

شـده   دهيـ د يـي دارو يهـا  تيدرصـد مسـموم   شيانجام شده است کـه در تهران،بابـل ومشـهد افـزا     يمطالعات مختلف زين رانيا در

 يناشـ  تيمسـموم  زانيـ م نيشتريب النيدر استان گ كهيآرام بخش بوده در حال يبا داروها تيمسموم نيشتريشهرها ب نياست.در ا

نفـر دچـار    383، 1386سال  يماهه ابتدا 9در  يقانون يآمار سازمان پزشك طبق(.5بوده است) ييايميش ياز آفت کش ها وکودها

 زيـ ن يروش اقـدام بـه خودکشـ    نيشتريوسموم  فوت شدند.ب ييايميبا مواد ش تياثر مسموم نفر در 612شدند و ييدارو تيمسموم

و فرهنگ هر منطقه متفاوت اسـت واز   ييايها براساس منطقه جغراف تيمسموم يولوژيدمياپ نكهي(.با توجه به ا6دارو وسموم است)

 تيمسـموم  يتيديومورب يتيمورتال يکه به بررس ميتاکنون در استان گلستان انجام نشده بود،بر آن شد يمطالعه ا نيکه چن ييآنجا

 .ميبپرداز 1386-91 يسالها يآذر گرگان ط 5 مارستانيبه ب نيدر مراجع ييدارو يها

 

 نوآوري طرح: .5

نگرفته است.از آنجايي که تنوع طرح جامعي بر روي اپيدميولوژي مسموميت داروها وسموم در استان گلستان انجام 

 قوميتي در استان گلستان نسبتا باالست،ميتوان اپيدميولوژي مسموميت ها در قوميت هاي مختلف را بررسي نمود.

 ها: ف واژهيتعر .6

 يم بيسبب اس ايکشد  ياست که م ييايميماده ش كي ايمرگ با سم  اي Damage  ي:مصرف به معنييدارو تيمسموم

 .كنديم جاديدر ارگان اختالل ا ايشود 
 

 از اجراي طرح پيشنهادي: دست آوردهاي مورد انتظار .7

ارائه نتايج در قالب کنفرانس علمي يا مقاالت علمي براي شناخت بهتر عوامل خطر مسموميت داروها وسموم واپيـدميولوژي آن در  

 منطقه.
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 سابقه طرح و بررسي متون: .8

Anthony  از مراکـز   يكـ يآنهـا در اورژانـس    يامـدها يهـا وپ  تيمسـموم  يالگوهـا  يدر هند،به بررسـ  2112وهمكارانش در سال

ــاهده ا   ــورت مش ــه ص ــه ب ــوابق ب   يپرداختند.مطالع ــاس س ــر براس ــته نگ ــتانيگذش ــ يمارس ــ  15 يط ــاه بررس ــد.فاکتورها يم  يش

مـورد وارد مطالعـه شـدند کـه      213شد، افتيکه  يمورد 296شدند.از  يابيارز امدي،نوع سم /دارو وپ ،عوارضيك،بستريدموگراف

ــموم  122 ــورد مس ــورد  91و تيم ــيدارو Overdoseم ــد.در بــ  ي ــموم نيبودن ــموم تيمس ــفره)  تيها،مس ــا ارگانوفس %( 5/32ب

 داما)هرکـ ،آرامبخش هـا وضـد تشـنج ه    ييدارو Overdoseدر موارد  كهيموارد بودند در حال  نيعتري%( شا2/12وارگانوکربامات)

 (.3داروها بودند) نيعتري%( شا21

Jayakrishnan  در عمان،  2112وهمكارانش در سالOverdoseبه صورت گذشـته نگـر بـا     2117-2118 يسالها يرا ط ييدارو

 مـاران ي% ب72دادنـد.  يم ليرا تشك ICUدر  ي% موارد بستر9/3مورد ثبت شد که  29نمودند. يبررس يمارستانياستفاده از سوابق ب

 ي% خودکشـ 21و  يتصـادف  تي% مـوارد مسـموم  72آورده شـده بودنـد.   رژانـس % توسـط آمبـوالنس بـه او   24و شاوندانيتوسط خو

% مـوارد  62داده شد. صيتشخ 8 يکمتر مساو GCS% موارد 1/62%( بود.در 5/62)دهايوئياز اپ يناش تيمسموم نيعتريبودند.شا

در  يتـ ياخـتالل الكترول  نيشـتر يوآدرنال بودند.ب ي،کبديويافت فشار خون،ر شتريکردند.عوارض ب دايپ يكيمكان ونيالسيبه ونت ازين

 (.7بود) ميوپتاس ميكربنات،سديب

Bunn ــ ــارانش گزارش ــيدارو Overdoseاز  يوهمك ــ ي ــاک 11 يط ــال در کنت ــته يس ــاس ا هي ــکردند.براس ــال ني  يتيگزارش،مورت

Overdose کـل مـرگ   2111،53داشت.در سـال   شي% افزا68 زين يموارد بستر زاني.مدادينشان م شي% افزا282بازه  نيا يط %

اورژانـس در سـال    تيـ زيمـوارد و  4771و  يمـورد بسـتر   4348.بود ينسخه ا ياز داروها يناش ييدارو Overdoseاز  يناش يها

 زانيـ م كـه يدر حالاز مـردان بودنـد    شتريب مارستانيدر ب يمونث در بخش اورژانس وبستر مارانيبود.ب Overdoseاز يناش 2111

در اثر  يدارو ودر موارد بستر ياورژانس مصرف تصادف يها تيزيدر و ييدارو Overdoseموارد شتريمرگ در مردان باالتر بود.ب

 شـتر يسـال ومـوارد مـرگ ب    35-44 شتريب يسال ،موارد بستر 25-34 نياورژانس سن يها تيزيموارد و شتريصدمه به خود بود.ب

 شـتر يهـا ب  اتيـ مرگ در اپ زانيها بود که م نيازپيها وبنزود اتياز اپ يناش تيمسموم زانيم نيشتريسال بودند.ب45-54 نيدر سن

 (.8بود)

Juurlink   يتـ يسال( براسـاس سـه مطالعـه جمع    66 يمساو شتريرا در افراد مسن)ب يي،تداخالت دارو 2113وهمكارانش در سال 

کردنـد   يم افتيدر ACEI اي نيگوکسي،د ديبورا يانتخاب شدند که گل ينمودند.افراد يسال بررس 7 يدر کانادا ط شاهدي–مورد 

بـا   نيسـ يترومايد،کالريبورا يبـا گلـ   موکسـازول يشـامل مصـرف همزمـان کوتر    ييدارو لشدند.موارد تداخ سهيوبا گروه کنترل مقا

مصـرف   ديـ بورا يکـه گلـ   يماريمورد ب 919سال مطالعه  7 يبودند.ط ACEIبا  مياحتباس دهنده پتاس يها كيورتيود نيگوکسيد

 يمارانيدر هفتـه قبـل از آن را داشـتند.ب    موکسازوليکوتر افتياحتمال در شتريبرابرب 6مراجعه کردند که  يسميپوگليبا ه كردنديم

 يپرکـالم يبـا ها ACEIمصـرف کننـده   مارانيو ب نيسيتروماياحتمال مصرف کالر شتريبار ب 12داشتند،  نيگوکسيبا د تيکه مسموم

 (.9داشتند) مياحتباس دهنده پتاس يها كيورتياحتمال مصرف د شتريبرابر ب 21

 ياريبـا کـاهش سـطح هوشـ     تيمسـموم  مـاران يعوامـل خطـر در ب   يبررسـ  ل،بـه يدر اردب 1389زاده وهمكارانش در سـال   يمصطف

 ياريبدون سابقه که به علـت کـاهش سـطح هوشـ     ماريب 66و يبا سابقه اقدام به خودکش ماريب 19 يرو يمطالعه مقطع نيپرداختند.ا

 ياريمنجـر بـه کـاهش سـطح هوشـ      يبا نـوع دارو  يشد.سابقه اقدام به خودکش امبودند انج يبستر ييمواد دارو تياز مسموم يناش

 يروهـا ين دنيمصرف دارو ورس نيب يزمان ،فاصلهيقرص مصرف ،تعدادرواني– يروح يماريسابقه ب نيداشت.همچن يارتباط معنادار
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در  يبعـد  يبه مراقبت ها ازيون نساورژا هيبعد از اقدامات اول ياري،اصالح نشدن سطح هوش يارياورژانس،درجه کاهش سطح هوش

 (.11داشت) يارتباط معنادار يبا سابقه اقدام به خودکش ياريکاهش سطح هوش

 ليـ انجام دادند که به دل يکسان يسال رو كيدر عرض  يبه روش مقطع يدر شاهرود،مطالعه ا 1386وهمكارانش در سال  يموسو

 163نفر وارد مطالعه شـدند کـه    383 كسالي يشاهرود مراجعه کرده بودند.ط مارستانيبه ب يوبه قصد خودآزار يعمد تيمسموم

 %5/88و پلميــد ريـ % ز8/41% مجـرد، 9/61سـال بودنـد.   15-31 يمقطــع سـن  ر% افـراد د 4/81نفـر زن بودنـد.   221نفـر مـرد و  

 (.11ها بودند) نيازپياز همه بنزود شيمصرف کرده بودند که ب ييايميش ينفر داروها 341بودند. نيشهرنش

 يـي دارو يهـا  تياز مسـموم  يناشـ  يمرگهـا  يالگـو  يرو يفيتوص-يمقطع يدر همدان،مطالعه ا 1387وهمكارانش در سال  يافضل

 تيمسـموم  لينفر به دل 2921مدت  نيا يسال انجام شد.ط 2 يمطالعه ط نيهمدان انجام دادند.ا يمارستانهاياز ب يكيدر  ييايميوش

سـال بـود کـه     5/41برابـر زنـان بود.متوسـط سـن افـراد       5مـردان   نيفوت بـ  زانينفر فوت شدند.م 111مراجعه کرده بودند که 

زنـان   نيدر بـ  شـتر يشـد کـه ب   دهيـ % د2/52در  يعمـد  تيشد.مسـموم  دهيـ سـال د  21-31 يسـن  فيـ مرگ در ط زانيم نيشتريب

 (.12بودند) يتنفسمشكالت  زيعارضه منجر به فوت ن نيشتريبود که ب وميبا اپ تياز مسموم يعلت مرگ ناش نيشتريبود.ب

 يارجـاع شـده بودنـد بررسـ     يقـانون  يفوت کـرده وبـه پزشـك    تيرا که به علت مسموم يموارد 1381وهمكارانش در سال  ينجار

تعـداد زن ومجـرد    نيـ ششـم ا  كيـ بود. تياز مسـموم  ي% مـوارد فـوت ناشـ   23/11مـورد ارجـاع شـده بودنـد کـه       8811نمودند.

در مواد مخـدر   يوخوراک يديور قيتزر تيراه مسموم نيشتري.بدنددا يم ليتعداد را تشك نيشتريسال ب 21-31 يبودند.گروه سن

 ريـ غ تي% مسـموم 9/29و يـي دارو تي% مـوارد مسـموم  7/11بودند. ياتفاق% 38و ي% موارد عمد61مخدرها بود. ريدر غ يوخوراک

 يهـا  يدافسـردگ داروهـا شـامل ض   نيشترينسبت را داشتند وب نيشتريزنان ب رمخدريغ يها تيبودند.در مسموم ييردارويمخدر غ

 (.13% موارد فوت در حمام اتفاق افتاده بود)11% دانشجو بودند و14بود. انوريوس دکربني،منواکس ندرالي،ايسه حلقه ا

 

 اصلي طرح:هدف  .9
 

 88-91يسالها يآذر گرگان ط 5 مارستانيبه ب نياز داروها وسموم در مراجع يناش  تيمسموم يولوژيدمياپ  نييتع-

  طرح: 1ژه(ي)و ياختصاصاهداف  .11

 اپيدميولوژي مسموميت ناشي از داروها وسموم  -
 

 :طرح 2فرعياهداف  .11

 91-88 يسالها يآذر گرگان ط 5 مارستانيبه ب نيدر مراجع ييدارو تيمسموم فراواني  نييتع-

 91-88 يسالها يآذر گرگان ط 5 مارستانيبه ب نيدر مراجع يمصرف يدارو ايا نواع سم  يفراوان نييتع-

 يبرحسب مدت بستر 91-88 يسالها يآذر گرگان ط 5 مارستانيبه ب نيدر مراجع ييدارو يها تيمسموم يفراوان نييتع

 برحسب سن 91-88 يسالها يآذر گرگان ط 5 مارستانيبه ب نيدر مراجع ييدارو يها تيمسموم يفراوان نييتع-

 برحسب جنس 91-88 يسالها يآذر گرگان ط 5 مارستانيبه ب نيدر مراجع ييدارو يها تيمسموم يفراوان نييتع-

                                                 
 باشد.يبه آنها م ييبه پاسخگو کنند و محقق ملزميرا گام به گام مشخص م يدن به هدف کليطرح هستند که راه رس يکوچکتر هدف اصل يژه( اجزاي)و ياهداف اختصاص 1

   ست.يآنها ن ييملزم به پاسخگو يد ولين نماييق آنها را تعيتحق يطرح نبوده و محقق بهتر است در ابتدا يهدف کل يدر راستا يه ممکن است حتهستند ک يگرياهداف د ياهداف فرع 2
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 قوميتبرحسب  91-88 يسالها يآذر گرگان ط 5 مارستانيبه ب نيدر مراجع ييدارو يها تيمسموم يفراوان نييتع-

   91-88 يسالها يآذر گرگان ط 5 مارستانيبه ب نيدر مراجع ييدارو يها تينوع درمان انجام شده در مسموم نييتع-

 91-88 يسالها يآذر گرگان ط 5 مارستانيبه ب نيدر مراجع ييدارو يها تيدرمان در مسموم جينتا نييتع-

 91-88 يسالها يآذر گرگان ط 5 مارستانيبه ب نيدر مراجع ييدارو  تيمسموم ينحوه شايعترين  نييتع-

 91-88 يسالها يآذر گرگان ط 5 مارستانيبه ب نيدر مراجع ييدارو يها تيدر مسموم ماريب ياصل تيشكاشايعترين  نييتع-
 

 :1کاربردي طرحف اهدا .12
نمودن بيشترين داروها يا سمومي که به صورت تصادفي يا عمدي مصرف شده اند واينكه موارد مرگ ناشـي از مسـموميت   مشخص 

 با کدام موارد بيشتر بوده است،ميتواند به اقدامات پيشگيرانه بعدي کمك کند.

 

 (:نگاشته شوند طرحتوصيفي پژوهش )باتوجه به اهداف سواالت  .13

 يسـالها  يآذر گرگـان طـ   5 مارسـتان يبـه ب  نيدر مـراجع  ييدارو يها تيمسموم يفراوان -

 چگونه است؟ 88-91

 91-88 يسـالها  يآذر گرگان طـ  5 مارستانيبه ب نيدر مراجع يمصرف يدارو اينوع سم  -

 چگونه است؟

 يسـالها  يآذر گرگـان طـ   5 مارسـتان يبـه ب  نيدر مـراجع  ييدارو يها تيمسموم يفراوان -

 چگونه است؟ يبرحسب مدت بستر 88-91

 يآذر گرگـان طـ   5 مارسـتان يبـه ب  نيدر مـراجع  يـي دارو يهـا  تينوع درمان در مسـموم  -

 چگونه است؟ 91-88 يسالها

 يآذر گرگـان طـ   5 مارسـتان يبـه ب  نيدر مـراجع  يـي دارو يها تيدرمان در مسموم جينتا -

 چگونه است؟ 91-88 يسالها

 يآذر گرگان طـ  5 مارستانيبه ب نيدر مراجع ييدارو يها تيروش مصرف در در مسموم -

 چگونه است؟ 91-88يسالها

آذر گرگـان   5 مارسـتان يبـه ب  نيدر مراجع ييدارو يها تيدر مسموم ماريب ياصل تيشكا -

 چگونه است؟ 91-88 يسالها يط

 

                                                 
 خواهد بود.است که نتايج طرح قدمي در راستاي دستيابي به آن  يهدف کاربرديهدف  1
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 (:نگاشته شوند طرحتحليلي پژوهش )باتوجه به اهداف  1فرضيات .14

 91-88 يسـالها  يآذر گرگـان طـ   5 مارسـتان يبه ب نيدر مراجع ييدارو يها تيمسموم يفراوان-

 برحسب سن متفاوت است.

 91-88 يسـالها  يآذر گرگـان طـ   5 مارستانيبه ب نيدر مراجع ييدارو يها تيمسموم يفراوان -

 برحسب جنس متفاوت است.

 91-88 يسـالها  يآذر گرگـان طـ   5 مارستانيبه ب نيدر مراجع ييدارو يها تيمسموم يفراوان -

 متفاوت است. قوميتبرحسب 
 

 

 :يپژوهش تا سواالي اتيفرضاهداف، نوع مطالعه بر حسب  .15

   يليتحل-يفيتوص -ج                           يليتحل -ب                         يفيتوص -الف
 

 .مشخص فرماييد با عالمترا  ييكرد اجرايبرحسب رو نوع مطالعه  .16

محل 

 عالمت

محل  نوع مطالعه

 عالمت

 مطالعهنوع 

 ( بررسي بيمارانCase series )  
 

 Systematic Reviewنظام مند ) يمطالعات مرور

& Meta analysis) 

 (بررسي مقطعيCross  sectional )   راه اندازي يك روش يا سيستم علمي/اجرايي 

 (مطالعه مورد/شاهدCase / control )  بررسي تستها 

 (مطالعه هم گروهيCohort)  بررسي روشها 

 (مطالعه مداخله ايinterventional  و يا )

 (  clinical trialکارآزمايي باليني )

 کيفي همطالع 

 ( مطالعات علوم پايه Experimental)  مديريت سيستم بهداشتي همطالع 

 مطالعه براي ساخت دارو يا وسائل  طراحي نرم افزار 

  

 

 

 

 

                                                 
 مطالعات تحليلي محقق به دنبال تاييد يا رد آن است. يا چند متغير را بيان ميکند و در  2اي که رابطه بين  بيني عالمانه داوري يا پيش پيش 1
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   روش اجرا: .17

بـا   تيشـده بـدنبال مسـموم    يبستر مارانيب يمارستانيب يمطالعه  با رجوع به پرونده ها نيدرا نوع توصيفي است .مطالعه حاضر از 

وارد  مه،يضـم   سـت ي، و مرور کامل پرونده ها اطالعات الزم در چك ل  91 -88 يسالها يپنجم آذر ط مارستانيسموم وداروها درب

  يبا استفاده از اطالعات شناسـنامه ا  كيدموگراف طالعاتگردد. ا يم يکدبند يجهت مالحظات اخالق ستيچك ل يشده  و برگه ها

براسـاس  شـرح حـال موجـود      تيو نـوع مسـموم    جادشـده يا تيمسـموم  ي، چگـونگ  يمصـرف  ي، نوع داروها ماريب ياصل تيو شكا

  مـار يو خالصه  مندرج در پرونـده ب  انجام شده  يتهايزيدرمان براساس و جيو نتا  يدرپرونده و نوع درمان انجام شده ، مدت بستر

 .رديگ يقرارم  يريگ جهيونت ليوتحل هيوارد و مورد تجز spssاطالعات  بدست آمده  در نر م افزار  تأيگردد . نها يم ليتكم

 يآمارهـا  تيـ و در نها رديـ گ يقرارمـ  زيوارد و مـورد آنـال   spssداده ها: اطالعات بدست آمده  در نـرم افـزار    ليتحل هيتجز روش

 .رديگ يقرارم ليوتحل هيبدست آمده مورد تجز يفيتوص

  مالحظات اخالقي: .18

 اطالعات بيماران نزد محقق محفوظ مي ماند.

  آنها: ا حلي محدوديتهاي اجرايي طرح وروش کاهش .19

تماس با بيمار يا پزشك معالج اين ناکامل بودن اطالعات ثبت شده در پرونده بيماران که سعي مي شود با 

 شود.مشكل رفع 

 : متغيرها .21

 

 

 رديف

 

 

 عنوان متغير

نوع  متغير نقش

 متغير

مقياس 

 گيري اندازه

 

 

 عملي -تعريف علمي 

 

 

نحوه اندازه واحد و 

وابسته گيري
مستقل 
 

يزم
نه ا

 ي

ش کننده
مخدو

 

کمي
کيفي 
ا سمي 

 
رتبه

  
ي

ا
 

ي يا نسبتي
فاصله ا

 

 برحسب شناسنامه سالهای عمر   *  *   *  سن 1 

 زن-مرد     *    *  جنس 2 

      *    *  قومیت 

چند -تک دارویی     *    *  نوع مسمومیت  3 

 گزیدگی-دارویی

ترخیص با حال      *     * نتایج درمان 4

-عمومی خوب

درمان با -فوت

 عارضه

-عمدی-اتفاقی     *    *  چگونگی 5
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مسمومیت ایجاد 

 شده

 سوءمصرف

-استنشاقی-خوراکی     *     * روش مصرف 6

 تزریقی

 شرح حال گیری     *     * شکایت اصلی بیمار 7

 نام سم یا دارو     *    *  نوع سم یا دارو 8

آنتی دوت -نگهدارنده     *     * نوع درمان 9

مراقبت -انتوباسیون-تراپی

 ICUدر 

     *   *   * مدت بستری 11

 

 ماه 12 :طرح به ماهپيش بيني کل زمان الزم براي اجراي کامل  .21

 

 :طرح يجدول زمان بندي مراحل اجرا .22

 

ف
ردي

 

 فعاليتهاي اجرائي

درصد  زمان اجرا

پيشرفت 

 طرح

   .12  .11  .11  .9  .8  .7  .6  .5  .4  .3  .2  .1 زمان کل

              ماه 11 جمع آوري اطالعات  1

              ماه 2 نگارش گزارش نهايي .تجزيه وتحليل داده ها 

 

 توجه : 
 شود. طرح و تكميل اين فرم جزو زمان اجراي طرح محسوب نمي زمان طراحي پيش نويس -1

 نمايد. دريافت گزارشها با توجه به جدول گانت مصوب صورت ميپذيرد. بنابر اين الزم است مجري طرح زمان ارائه گزارشات طرح را در اين جدول مشخص -2

 و از هنگام تامين اعتبار در نظر گرفته ميشود. يقات و فناوريعاونت تحقزمان شروع طرح بعد از تصويب آن، با هماهنگي مدير اجرايي طرح و حوزه م -3

 .دييقا مشخص فرمايدقدر جدول را  يقات و فناوريتحق به معاونتدرصد طرح 75شرفت يپ يها در زمانگزارش پيشرفت کار لطفاً زمان هاي ارائه  -4
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 ي طرحها اطالعات مربوط به هزينهقسمت پنجم: 
 

 :ن اشتغال هرفرد و حق الزحمه آنهاکامل و ميزا مشخصاتهزينه کارمندي )پرسنلي( باذکر  .1

ف
ردي

کل ساعات کار  رتبه علمي نام فرد يا افراد نوع فعاليت 

 براي طرح

 رقم حق الزحمه

 ال(يدر ساعت )ر

 ال(ي)ر جمع کل

1.   

 ورود اطالعات

پزشك  دکتر مهسا بشارت

 عمومي

311 22111 1 

  ال(ي)ر يپرسنل ينه هايجمع هز

 

 وخدمات تخصصي که توسط دانشگاه ويا ديگر موسسات صورت مي گيرد: آزمايشهاهزينه  .2
تعداد کل دفعات  مرکزسرويس دهنده موضوع آزمايش يا خدمات تخصصي 

 آزمايش

 جمع ) ريال (  دفعه آزمايشهزينه براي هر 

  ال(ي)ر جمع هزينه هاي آزمايش ها و خدمات تخصصي

 

 

 فهرست وسايل و موادي که بايد از اعتبار اين طرح از داخل  يا خارج کشور خريداري شود:

 

 غيرمصرفي:  وسايل .3
ايرانيشرکت فروشنده  شرکت سازنده کشورسازنده ليا وساي نام دستگاه  ال(ي)ر قيمت کل قيمت واحد تعداد الزم 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

  جمع هزينه هاي وسايل غيرمصرفي:
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 مصرفي:ر مواد( يا ساي يشگاهي)اعم از آزما مواد .4

ف
دي

ر
 

 کشور نام ماده

 سازنده

شرکت فروشنده  شرکت سازنده

 ايراني

شماره 

کاتالوگ )کد 

 کاال(

 يا تعداد

 مقدار الزم

 قيمت واحد

 )ريال(

 )ريال( قيمت کل

  

 

       

  )ريال( صرفيمجمع هزينه هاي مواد   

 :هزينه مسافرت .5

 هزينه به ريال تعداد افراد نوع وسيله نقليه تعداد مسافرت در مدت اجراي طرح و منظور آن مقصد

     

     

     

 ريال )ريال( جمع هزينه هاي مسافرت

 

 

 :هزينه هاي ديگر .6
 ريال                                                                          هزينه هاي تكثير اوراق

 ريال                                                                          از(يمه )در صورت نينه بيهز

 ريال                                                                          ساير موارد

 ريال                         1                                                 ديگر جمع هزينه هاي

 

 

 

 :جمع هزينه هاي طرح .7

 ................................ ريال هزينه مسافرت ريال 1 هزينه پرسنلي

 ................................ ريال هزينه هاي ديگر ................................ ريال هزينه آزمايشها و خدمات تخصصي

 ...............................  ريال وسايل غير مصرفي مواد و  هزينه ...............................  ريال هزينه مواد و وسايل مصرفي

 ريال  1 جمع کل  
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  12هايي که زمان اجراي آنهـا بـيش از    )اين بخش در مورد طرح هاي طرح به تفكيك سالهاي اجراء طرح: جمع هزينه .8

 شود(.ماه است تكميل 

 

 

 

 .ريال……………مبلغي که از منابع ديگر کمك خواهد شد و نحوه مصرف آن :            .9

 
 

 ريال.……………    باقيمانده هزينه هاي طرح که تامين آن درخواست مي شود:         .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها نوع هزينه
 ها جمع هزينه

 جمع
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سالجاري

       

       

       

       

  کل جمع
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 :  داوران پيشنهادي .2

 : (Declaration) تاييد مندرجات پيشنهاد طرح پژوهشي  .3

 

 

  .مينما  يد مييتا را يپژوهشطرح شنهاد يپ مندرج درمطالب  صحت ،1طرح يعلم مشاورنجانب .............................. يا

 خ و امضاءيتار

 

مندرج در و آماري ك يمتدولوژ صحت مطالب ،آمار طرح وعلمي متدولوژي  مشاورنجانب .............................. يا

 نمايم. را تاييد مي يشنهاد طرح پژوهشيپ

 خ وامضاءيتار

 

را تائيـد   يپژوهشـ   يشـنهاد يپ طـرح ن بدينوسيله صحت مطالب مندرج در مطالعه قسمت اول اين فرم و رعايت مفاد آبا 

 :به صورت اًداردکه اين تحقيق صرف نمايد واعالم مي مي

  است و بصروت همزمان در دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي  گلستانيك طرح تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي

 باشد. ديگري ارائه نشده و در حال بررسي نمي

  باشد که: ميبا ..................................................... مشترك  تحقيقاتي بصورت يك طرح 

o   تصويب رسيده و مستندات مربوطـه  به با اعتبار .......... ريال در تاريخ ............. در آن مرکز

 .پيوست است

o است. ا درخواست اعتبار ....... ريال در دست بررسيدر آن مرکز ب 

 

 نام ونام خانوادگي

 امضاي مجري يا مجريان طرح

 نام ونام خانوادگي

 معاون تحقيقات و فناوري

                                                 
 قابل حذف است.  يمشاور علمدر صورت هماهنگي با مدير تحقيقات و فناوري دانشگاه نيازي به امضاي  تنها 11
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اذر  5 مارستانيبه ب نياز داروها و سموم در مراجع يناش يتهايمسموم يولوژيدمياپ يچك ليست بررس

 88-91 يگرگان در سالها

  :    يمدت بستر   مونث             جنس:       مذکر       

 نوع سم:                                                                            :ييدارو تيمسموم نوع

 يدگيگز     ييچند دارو                 :)نام دارو( ييدارو تك

 درمان: نوع

  ICU(مراقبت در 4    ونيالسيو ونت  وني(انتوباس3   دوت   ي(انت2     (نگهدارنده   1

 :  تيمسموم يقبل يفاکتورها سكير وجود

    ( سابقه مصرف مزمن دارو 3    يبستر ي(سابقه قبل2 اعصاب يماري، ب ي( سابقه افسردگ1

 ( مشكل با خانواده5   ادي( سابقه اعت4

 چطور بوده است؟ يدرمان جينتا

 ( درمان با عارضه به جا مانده3   ( فوت شده   2   خوب   يبا حال عموم صيترخ (1

 (سومصرف3                ي(عمد2            ي(اتفاق1شده:        جاديا تيمسموم نوع

 موارد ري(سا4      يقي(تزر3             ي(استنشاق2           ي(خوراک1مصرف:   وهيش

 :ماريب ياصل تيشكا

                  CNS   کبد         هيکل  قلب و عروق      كي:  هماتولوژريدرگ ارگان

              تنفس                     يگوارش
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  چهار يوست شمارهپ
 :تصویب تاریخ                                             

                    فرم ویژه  طرح های تحقيقاتی          
 دانشگاهدر پژوهش اخالق ای  منطقهکميته      

 

 عنوان طرح :  -

 مشخصات مجری و همکاران ونوع تخصص آنان: )صفحه مربوطه  از پروپوزال کپی و ضميمه فرم گردد(    -

 ارسالی از:  -

 :تاریخ تصویب طرح در شورای پژوهشی -

: )صهفحات  ونوع مطالعهه )طهرح (   تعداد حجم نمونه، ،مالحظات اخالقی ،جدول هزینه هاخالصه روش انجام پژوهش -

 ضميمه فرم گردد( و مربوطه از پروپوزال کپی

کپی پرسشنامه ضميمه  پرسشنامه ایفرم رضایت آگاهانه ودرطرحهای نمونه برگه کپی  نمونه گيری انسانیدر طرحها با  -

 فرم گردد.
 

 سؤال ردیف
 نظر کارشناس کميته اخالق نظر کارشناس پژوهشی طرح نظر مجری

 خير بلی
موضوعيت 

 ندارد 
 خير بلی

موضوعيت 

 ندارد 
 خير بلی

موضوعيت 

 ندارد 

         * رضایت آگاهانه از شرکت کننده یا ولی قانونی آن گرفته می شود؟آیا  1

2 
بطورکامل  "خروج بدون شرط در هرمرحله از مطالعه"آیا آزمودنی ازحق خود برای 

 آگاه می شود؟
*  

       

3 
پژوهشنی  آیا هیچ زیانی )جسمی، روحی، اجتماعی، قانونی و اقتصادی( دراینن رنرح   

 برای آزمودنی ها وجود دارد؟
 * 

       

4 
آیا امکانات و روش هایی برای رویارویی با زیان هنای احتمنالی درن نر گرفتنه شنده      

 است؟ توضیح دهید.
*  

       

5 
آیا درمرحله جمع آوری، انتقال و نگهنداری ارععنات ینا نموننه هنا بنه حفن  اسنرار         

 آزمودنی توجه می شود؟
*  

       

6 
درصورت استفاده از نموننه هنا بنرای مطالعنات بعندی، آینا در رضنایت نامنه بنه اینن           

 موضوع اشاره شده است؟
*  

       

         * آیا در این پژوهش منافع خاصی برای آزمودنی محتمل است؟ 7

8 
درصورتی که مطالعه بر روی گره خاصی از افراد )زندانیان، افرادمعتاد،...( انجنام منی   

 آیا دلیل منطقی و توجیه اخعقی برای مطالعه روی این گروه وجود دارد؟شود، 
*  

       

9 
آیا نتایج مؤثردر روند سعمتی ینا بیمناری آزمنودنی هنا و راهنمنایی هنای ازم بنرای        

 ؟اقدامات بعدی در اختیار آنها قرارخواهد گرفت
*  

       

 کارشناس پژوهشی طرح                                     کارشناس کميته اخالق                         امضاء مجری طرح                  

 معاونت تحقيقات و فناوري  


