به نام خدا
روند اخذ کد اخالق در پژوهش پایان نامه های دانشکده پرستاری  -مامایی

مدارک الزم :
 -1پروپوزال باید طبق اصول زیر نگارش ودفاع شده وتصویب شده باشد .
 -2پروپوزال باید به ترتیب شامل :
بیان مسئله  ،دالیل انتخاب موضوع
سوابق مربوط ( مرور متون )
فرضیه ها یا سوال ها  ،اهداف پژوهش  ( ،هدف کلی اهداف جزیی  ،هدف کاربردی )
تعریف واژه نظری وعملی ،
جدول متغیرها  ،روش تحقیق یا پژوهش  ،جامعه پژوهش  ،محیط پژوهش  ،نمونه پژوهش ،
روش نمونه گیری  ،حجم نمونه پژوهش و روش محاسبه آن ومشخصات واحدهای پژوهش ومعیارهای ورود
وخروج مطالعه ،
توضیح ابزار گردآوری اطالعات و روایی و پایایی ابزار ،روش گردآوری اطالعات ( روش کتابخانه ای و روش
میدانی ) در روش میدانی روش انجام کار به صورت کامل توضیح داده شود
روش تجریه وتحلیل داده ها  ،مالحظات اخالقی  ،منابع  ،پرسشنامه های مورد استفاده
 -3اخذپیشینه ایرانداک با تایید مدیرگروه واستاد راهنما
 -4تاییدیه اصالت سنج ( از مرکز مشاوره اتاق  309طبق سوم اندبشه )
 -5ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار از سایت ( )https://ris.iau.ac.ir/واخذ کد رهگیری
 -6اخذ فرم الف از سایت(  )http://pajoohesh.khuisf.ac.ir/وامضا توسط استاد راهنما
 -7گرفتن امضاهای انتهای پرپوزال شامل تائیدات وتائید نهایی و امضاء فرم تعهدنامه استاد راهنما
ودانشجو باید تکمیل شده باشد.
 -8اخذ وتکمیل فرم رضایت آگاهانه به طور دقیق از سایت دانشکده پرستاری -معاونت پژوهشی -کد اخالق
فرم رضایت آگانه http://nmf.khuisf.ac.ir
 -9اخذ وتکمیل فرم درخواست کداخالق از از سایت دانشکده پرستاری -معاونت پژوهشی -کد اخالق -
فرم درخواست کداخالق http://nmf.khuisf.ac.ir
 -10چک لیست بررسی طرح پژوهشی از سایت دانشکده دانلود و تکمیل شود ( فقط عنوان با دست نوشته
شود ونام مجری اصلی توسط دانشجو تکمیل شود) .از سایت دانشکده پرستاری -معاونت پژوهشی -کد
اخالق
 -11اگر پرسشنامه درپایان نامه مورد استفاده قرار گرفته در انتهای پروپوزال ضمیمه شود.

-12پست الکترونیک وتلفن صحیح  ،دقیق دانشجو واستادراهنما باید در ابتدای پروپوزال نوشته شود .
مالحظات :
 -1ترتیب قرار گرفتن فرمها در پروپوزال  -1چک لیست  -2فرم رضایت آگاهانه  -3فرم درخواست کداخالق
 -4پروپوزال  -5درانتها پرسشنامه ها قرار می گیرد ( .فرم الف و اصالت سنج جداگانه تحویل کارشناس پژوهش
می گردد) .
 -2دانشجو با در دست داشتن پروپوزال تکمیل شده ابتدا به دفتر معاونت محترم پژوهشی دانشکده پرستاری
مراجعه وبعداز اخذ امضای چک لیست بررسی طرح پژوهشی توسط دانشکده در یکی از روزهای شنبه و
دوشنبه به دفتر معاون علوم پزشکی واقع در ساختمان اندیشه اطاق  314مراجعه وپس از انجام تصحیحیات
الزم آن در دبیرخانه دانشگاه ثبت کند .پس از اینکه موفق به ثبت شد شماره ثبت وپروپوزال به انضمام کلیه

مستندات رابه دانشکده پرستاری تحویل نماید وفایل الکترونیک دانشجویان پرستاری به ایمیل
 un.nursing@gmail.comارسال نمایند .
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برای پیگیری کد اخالق در صورتیکه تمامی مدارک ارسالی کامل باشد باید به سایت
http://ethics.research.ac.irمراجعه نموده و سپس کد اخالق خود را به روش ذیل
دانلود نمایید:

کمیته های اخالق تابعه ← لیست مصوبات همه کمیته ها ← جستجوی مصوبه
← وارد کردن نام مجری ← دانلود فایل کد اخالق

دکترنرگس صادقی
معاون پژوهشی دانشکده پرستاری  -مامایی
دانشگاهآزاداسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)

