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 ،Case report مطالعات یبرا اخالق کدمجوز یا  اخذ لزوم بر یمبنوزارت بهداشت  پژوهش در اخالق یمل تهیکم مصوبه به توجه با

Case series، Case study و Pilot study،  اخالق کدمجوز یا  اخذ در عیتسر و لیتسه منظور بهمحترم می توانند پژوهشگران 

 .اقدام نمایند لیذ ندیفرآ، از طریق مطالعات نوع نیا یبرا

 یطراح به بودجه نی ز ندارند، که ،Pilot study و Case report، Case series،  Case study مط لع تبرای  صرررف  ندیفرا نیا: تذکر مهم

 و در مورد مط لع تی که نی ز به بودجه دارند، ب ید م نند س یر پروپوزال ه ، از مسیر مراکز تحقیق تی ی  دانشکده ه  اقدام شود. است شده

شگر شروع، یبرا -1 ش سامانه در پژوه ساب وارد ار،یپژوه یا  طرح ثبت" نهیگز ،"شما کار زیم" یمنو از و شده خود یکاربر ح

 .کند یم کیکل را "طرح پژوهشی" نهیگز سپس و "دیجدفعالیت 

 اول مرکز ای یاصل مرکز بعنوان "پژوهش در اخالق تهیکم" ،"یاصل مرکز" قسمت در ابتدا ،"طرح یکل مشخصات" صفحه در -2

 .(دینما انتخاب دوم مرکز بعنوان را یقاتیتحق مراکز از یکی تواند یم پژوهشگر ل،یتما صورت در) شود یم انتخاب

 .شود وارد حیصح و کامل بطور دیبا یسیانگل و یفارس عنوان -3

سمت در -4 صه بطور ،"دهیچک" ق ض کار یاجرا روش و مطالعه انجام ضرورت مورد در خال  Case مورد درود )ش یم داده حیتو

report و Case series، مشههخصههات و آن نمودن گزارش ضههرورت و لیدل نظر، مورد یماریب تیاهم مورد در خالصههه بطور 

 (.شود یم داده حیتوض مارانیب/ماریب

صات صفحه" یها بخش ریسا لیتکم ،Case studyو   Case report، Case seriesمطالعات مورد در -5 شخ  انیب) "یکل م

 لیتکم دیبا صههفحه نیا یها بخش همه ،Pilot studyمطالعات مورد در یول. سههتین یالزام....( اهداف، متون، یبررسهه مسههاله،

 .شود

  .شود وارد کامل بطور دیبا همک ران و  نیمجر اطالع ت ،"طرح همکاران و انیمجر" قسمت در -6

 طرح، یاجرا روش) پروپوزال یها بخش ریسههها لیتکم Case study و  Case report، Case series مطالعات مورد در -7

 روش" یها بخش ،Pilot study یها طرح مورد در یول. سههتین یالزام( منابع فهرسههت و یزمانبند جدول ، رهایمتغ جدول

 .شود لیتکم دیبا "منابع فهرست" و "یزمانبند جدول" ،"رهایمتغ جدول" ،"طرح یاجرا

 .(است شده یطراح است صفر آنها بودجه که یمطالعات یبرا صرفا ندیفرا نیا) شود وارد یا نهیهز دینبا ها نهیهز بخش در -8

 .شود یم ارسال دانشگاه "پژوهش در اخالق تهیکم" به میمستق بطور طرح ،"ارسال" دکمه یرو بر کیکل با تینها در -9


