دانشکده داروسازی
کمیته اخالق مرکس تحقیقات علوم دارویی

دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشی

واحد بهداشت،ایمنی و محیط زیست

،درمانی تهران

بسمه تعالی
تعْذ ًبهِ
"اخالق ،بْذاؼت ،ایوٌی ٍ هحیط زیعت"
ضشٍط هشتَط تِ سعایت هالحظات اخاللی ٍایوٌی صیستی ٍ ضیویایی دس خػَظ عشح تحمیماتی /پایاى ًاهِ تا عٌَاى:

 -1اطالعات عمومی

ًام ٍ ًام خاًَادگی پظٍّطگش
ًام ًٍام خاًَادگی اساتیذ ساٌّوا ،هطاٍس ٍ ّوکاس
ًام گشٍُ آهَصضی/هشکض
ٍضعیت پصٍّؽگر
 داًطدَی کاسضٌاسی اسضذ داًطدَی دکتشی عوَهی داًطدَی دکتشی تخػػی داًطدَی پسا دکتشی ّوکاس
عشح تحمیماتی سایش
ضواسُ تواع ضشٍسیثا پظٍّطگش
ضواسُ تواع ضشٍسی تا استاد ساٌّوا
هذت صهاى تشًاهِ آصهایطگاّی(هاُ /سال تا هاُ /سال)
آدسع پست الکتشًٍیکی پظٍّطگش
عٌَاى دٍسُ ّای آهَصضی اخز ضذُ دس صهیٌِHSE
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-2پصٍّؽگر خطرّبی ببلقَُ پصٍّػ خَد را براظبض جذٍل زیر هؽخص ًوبیذ.
ً -1-2ام کلیِ ی دستگاُ ّا یا تدْیضاتی کِ خشیاى ًام دستگاُ :
الکتشیسیتِ تا ٍلتاط تاالتش اص ٍ 220لت یا خشیاى تیص اص
 15آهپش داسًذ.
تلفي تواع تا ضشکت پطتیثاى:
 -2-2سیلٌذسّای تحت فطاس
 -3-2هَادضیویایی لاتل اضتعال(تا تَخِ تِ تشگِ
MSDSتکویل گشدد).
 -4-2هَاد ضیویایی خَسًذُ (تا تَخِ تِ تشگِ
MSDSتکویل گشدد).
 -5-2هَاد ضیویایی لاتل اًفداس(تا تَخِ تِ تشگِ
MSDSتکویل گشدد).
 -6-2پشتَّای(یًَیضاى ٍغیشیًَیضاى)

هیضاى هَاخِْ سٍصاًِ

 -7-2هَاد هعلك یا آئشٍسل(گشدٍغثاس ،هِ دٍدً ،اًَ رسُ هیضاى هَاخِْ سٍصاًِ
ٍ )...

 -8-2پسواًذّای آصهایطگاّی(الضِ  ،هحیظ کطت ّای عفًَی ،ضایعات حالل آلی ٍ )...
ضشح کلی اص آصهایطات لاتل اًدام دس پشٍطُ تحمیماتی خَد سا تیاى کٌیذ.

هالحظات "تْذاضت،ایوٌی ٍ هحیظ صیستی" کِ تشای پیطگیشی اص حَادث تِ کاس هی تشیذسا هطخع کشدُ ٍ
ساُ کاسّای هَاخِْ تا ضشایظ اضغشاسی سا رکش ًوائیذ.

-------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آدسع :داًطگاُ علَم پضضکی تْشاى ،داًطکذُ داسٍساصی،صیشصهیي،صیشصهیي ساختواى لذین ،خٌة ٍاحذ داًص آهَختگاىٍ ،احذ تْذاضت،ایوٌی ٍ هحیظ صیست

ضواسُ تواع64122116 -64122110 :

پست الکتشًٍیکیpharmacy@tums.ac.ir :

دانشکده داروسازی
کمیته اخالق مرکس تحقیقات علوم دارویی

دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشی

واحد بهداشت،ایمنی و محیط زیست

،درمانی تهران

-3

تجْیسات ٍٍظبیل حفبظت فردی هَرد ًیبز در پرٍشُ ی تحقیقبتی
رٍپَغ  عیٌک گَؼی ظبیر

-4

□ هبظک

□ دظتکػ

هذل هبظک رکر گردد ................

جٌط دظتکػ رکر ؼَد.................

کذّبی اخالق در پصٍّػ

ً .1حَُ اسائِ گضاسش یا اعالم ًتیدِ تحمیمات هتضوي سعایت حمَق هادی ٍ هعٌَی عٌاغش ریشتظ (آصهَدًی ،پظٍّطگش،
پظٍّص ٍ ساصهاى هشتَعِ) خَاّذ تَد.
 .2اًدام سٍضْای گًَاگَى تحمیك هغایش تا هَاصیي دیٌی ٍ فشٌّگی آصهَدًی ٍخاهعِ ًوی تاضذ.
 .3خْت ًوًَِ گیشی /پشسطگشی /هعایًٌِ ،وًَِ ّای خاًن اص هحمك خاًن ٍ خْت ًوًَِ ّای آلا اص هحمك آلا استفادُ
خَاّذ ضذ.
 .4اص هطاٍسیي تا تخػع ّای .................................................................دس اخشای عشح استفادُ خَاّذ ضذ.
 .5دس چاسچَب هٌذسخات تٌذ هالحظات اخاللی پشٍپَصال هػَب ضذُ دس هشکض تحمیماتی عول خَاّذ ضذ ٍ ّوشاُ
گضاسضات پیطش فت دس خػَظ سعایت هالحظات اخاللی ًیض گضاسش اسسال خَاّذ ضذ ضوٌاً هغلع ّستن کِ ّش گًَِ تغییش
دس اخشا تایذ تا هدَص کویتِ اخالق دس پظٍّص تاضذ.
 .6تواهی هَاسد اخاللی هشتَط تِ تْیِ ٍ حول ٍ ًمل حیَاًاتً ،یشٍی اخشایی ضاغل ٍ سٍش ًگْذاسی حیَاًات دس ایي عشح
سعایت هی ضَد.
 .7دس هغالعات اًساًی اص کلیِ ًوًَِ ّا یا لین لاًًَی آًْا سضایت ًاهِ آگاّاًِ کتثی /ضفاّی دس حضَس ضاّذ تا رکش سٍش
اخشای پظٍّص یا سٌدص هتغیش هَسد تشسسی ٍ اًتظاسات هدشی اص ًوًَِ ّا ٍ ًحَُ اًتخاب ًوًَِ ّا ٍ داٍعلثاًِ تَدى
ضشکت ًوًَِ ّا دس هغالعِ اخز هیگشدد.
ّ .8ضیٌ ِ هذاخالت یا آصهایطات یا سٌدص هتغیشّا ئی کِ هشتَط تِ تحمیك تَدُ ٍ اًدام آًْا اص اخضای پشٍتکل دسهاًی ًوی
تاضٌذ اص هحل اعتثاس عشح تاهیي هی گشدد دس ایٌػَست اص دفتشچِ تیوِ ًوًَِ ّا خْت دسج هذاخلِ هزکَس استفادُ ًخَاّذ
ضذ.
 .9اعالعات ضخػی افشاد هحشهاًِ خَاّذ تَد ٍ هٌتطش ًوی گشدد.
 .10آصهایطات دس غَست اهکاى دس هشاکض دسهاًی داًطگاُ اًدام خَاّذ پزیشفت.
 .11آهَصش ضفاّی ٍ کتثی تِ صتاى سادُ ٍ لاتل فْن تِ ًوًَِ ّا تِ هٌظَس خلَگیشی اص پیطشفت عاسضِ  /استمای سالهت
سَطُ ّا اسائِ خَاّذ ضذ ٍ ًوًَِ ّای دس هعشؼ خغش خْت دسهاى تِ هشاکض دسهاًی هشتَعِ هعشفی خَاٌّذ ضذ.
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 .12هستٌذات هثٌی تش تاً ثیش هثثت تیطتش ٍ یا تاًثیش هٌفی کوتش داسٍّا /دسهاًْا /تست ّای هَسد هغالعِ دس لیاع تا داسٍّا/
دسهاى ّا /هذاخالت هتعاسف ٍ سایح تِ دتیش خاًِ کویتِ اخالق اسایِ خَاّذ ضذ ٍ کلیِ ًوًَِ ّا اصدسهاى ّای استاًذاسد ٍ
هتعاسف تْشُ هٌذ خَاٌّذ ضذ.
 .13ایي تحمیك ضاهل کاس آصهایی تالیٌی پظٍّص تش سٍی حیَاًات هی تاضذ ٍ هحمك هتعْذ هی ضَد تا هشاخعِ
تْآدسسْای ایٌتشًتی
http://psrc.tums.ac.ir/files/files/human%20ethical%20codes.doc
http://psrc.tums.ac.ir/files/files/animal%20ethical%20codes.doc
کذّای اخاللی هشتَعِ سا هغالعِ ٍ دس پظٍّص سعایت ًوایذ.

ایٌجبًب  ..................هتعْذ هیگردم توبم اطالعبت هٌذرج در ایي پرظؽٌبهِ کبهل ٍ صحیح بَدُ ٍ در صَرت ایجبد
تغییرات هْن در دظتگبُ ّب یب رٍغ آزهبیػ هَضَع را بِ هعئَلیي ریل ربط اطالع رظبًی کٌنّ .وچٌیي ضوي تبعیت از
آئیي ًبهِ اًضببطی کبر در آزهبیؽگبُ(فبیل پیَظت ٍ)1هصَببت هرتبط کویتِ اخالق هرکس تحقیقبت علَم دارٍییذر
اجرای پرٍشُ تحقیقبتی خَد بِ اصل پٌجبّن قبًَى اظبظی جوَْری اظالهی ایراى(در جوَْری اظالهی حفبظت از
هحیط زیعت کِ ًعل اهرٍز ًعل ّبی بعذ ببیذ در آى حیبت اجتوبعی رٍ بِ رؼذی داؼتِ ببؼذ ٍظیفِ عوَهی تلقی هی
گردد.از ایي رٍ فعبلیت ّبی اقتصبدی ٍ غیر آى کِ بب آلَدگی هحیط زیعت یب تخریب غیر قببل جبراى آى هالزهِ پیذا
کٌذ هوٌَع اظت)عول ًوبین.
ًبم ًٍبم خبًَادگی پصٍّؽگر(اهضبء)

بذیي ٍظیلِ بِ آقب /خبًن  .......................عضَ ّیبت علوی /کبرهٌذ /داًؽجَی هقطع  ....................تحت راٌّوبیی آقب/
خبًن ...............................هجَز ٍرٍد ،کبر در آزهبیؽگبُ ٍ اظتفبدُ از تجْیساتبز تبریخ  ................لغبیت  ................در
ظبعبت اداری /غیر اداری  ..................دادُ هی ؼَد.

 :1هذیرآزهبیؽگبُ/اظتبدراٌّوب

 :2کبرؼٌبض ٍاحذ HSE

 :3هعبٍى اداری هبلی داًؽکذُ

تبریخ:

تبریخ:

تبریخ:
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