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لجنة أخالقيات البحث العلمي
مقترح البحث السريري

أ .البيانات :
اسم الباحث :
القسم:
تاريخ الحصول عليها:

الدرجة العلمية:
تاريخ موافقة القسم التابع له الباحث على مقترح البحث:
المشرفون:

................................................................................................... .........................
............................................................................................................................
........................................................................................... .................................
.. ..........................................................................................................................
رقم الهاتف:
البريد االلكترونى:
هل تم تقديم هذا المقترح للجنة األلخقاقيا
درجة البروتوكول:

ماجستير

مسبقا؟ التقديم األولي

تجديد

تعديل

دكتوراه

إذا كان مقترح البحث الخاص بك يتبع لمركز أو لعدة مراكز دولية دالخل مصر يرجى تحديدها
..........................................................................................................................

ب .تصميم ومنهجية البحث:
عنوان البحث:
سؤال  /فرضية البحث:
نوع البحث (يرجى تحديد كل ما ينطبق):
دراسة تشخيصية
دراسة رصدية
دراسة تدلخلية
الخرى (يرجى التحديد)
الختبار دواء

ابحاث الدم /جينا
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هتدف رسالة الكلية ايل تعليم طبيب االسنان الرعاية واخلربات التكنولوجية وبالتايل توفري رعاية يف جمال صحة الفم ذات جودة عالية مع التوجه للوقاية واخلربة يف عالج االسنان
واملمارسة االخالقية .كما تلتزم الكلية خبدمة صعيد مصر ودفع عجلة املعرفة السريرية من خالل البحوث ،والتعليم املستمر وبرامج الدراسات العليا لطب االسنان
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مستوى الثقة
مراجعة منهجية
تجربة عشوائية منتظمة (لتجربة المنضبطة المعشّاة)
دراسة الحاال والشواهد
دراسة التعرض أو الدراسة الحشدية
دراسة مجموعة من الحاال المرضية
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تحليل تلوي

هدف البحث (ذكر الهدف األساسي  ،الثانوى  ،و المرحلة الثالثة إن أمكن):
........................................................ ....................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
بيان دراسة التصميم األساسي
حجم العينة (في حالة استخدام معادلة الحساب  ،يرجى ذكر ذلك)
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
طريقة التوزيع العشوائي المستخدمة( :حدد)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………........................
متغيرا

النتائج:

............................................................................................................................
..................................................................................................................
الجدول الزمنى المتوقع:
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ج .المعاير االخالقيه:
 . 1هل تم الخذ المخاطر التي قد يتعرض لها فريق البحث في االعتبار؟ نعم

(مع

– ال

التحديد).

المشاركون :نعم

البي انا

ال

التي تم جمعها(التخزين  ،اعتبارا

(حدد).

الخصوصية  ،الجودة) :نعم

ال

(حدد).

..................................................................................................................
 .2قد يتعرض أي شخص آلخر للخطر بسبب هذا البحث :نعم

ال

(حدد).

...........................................................................................................
 .3كيفية معالجة هذه المخاطر( :يرجى التحديد).
................................. .......................................................................
.........................................................................................................
 - 4تفاصيل وتعيين المشاركين:
......................................................................................................
........................................................................................................
 .5كيف وأين ومن سيحدد المشاركين وكيفية التواصل معهم وادماجهم؟
..................................................................................................
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 .6كيف سيتمكن المشاركون من إعطاء الموافقة المستنيرة؟
...........................................................................................................
.........................................................................................................
 .7كيف ستتم مراقبة الجوانب األلخقاقية للمشروع طوال مساره؟
..........................................................................................................
..............................................................................................................
 . 8هل توجد أي عقاقا غير متكافئة بين أي شخص مشارك في التوظيف والمشاركين المحتملين؟ ال
(حدد)

نعم

........................................................................................................................
........................................................................................................................
 .9هل هناك أي فوائد للمشاركين؟ (حدد)
................................................ .......................................................................
....................................................................................................................
 .10ما هي المعلوما

التي ست قدم للمشاركين حول البحث؟

................................................................................ ......................................
..........................................................................................................................
 .11من الذي سيستفيد من هذا البحث؟
...................................................................................................... ..................
...........................................................................................................................
 .12اذكر الفوائد المحتملة  ،إن وجد

 ،للمشاركين:

......................................................................................................................
........................................................................................................................
 .13هل البحث مفيد للمجتمع؟
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 . 14هل من الواضح أن المشارك في البحث يمكنه اإلققاع في أي وقت دون عقوبة أو لخسارة أي
نعم

فوائد؟ ال

 .15هل فكر

في الخصوصية والسرية؟ ال

 .16كيف سيتم التخلص من البيانا

نعم

وماهي المدة التي سيتم بعدها التخلص من البيانا ؟

............................................................................................................................
............................................................................................................................
 .17هل هناك أي تضارب في المصالح في إجراء هذا البحث (استفادة ماليه من اللنتائج وما إلى
نعم

ذلك)؟ ال

 .18هل سيتم جمع المعلوما

من لخقال طرف ثالث؟ ال

 . 19في حالة استخدام البيانا

الثانوية  ،هل تغطي الموافقة من البي انا

نعم

نعم

األولية مزيدا من التحليل؟ ال

(حدد)

 .20هل استمارة الموافقة المستنيرة مرفقة؟ ال

نعم
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نعم
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(إذا كانت اإلجابة بنعم  ،يرجى

توضيح السبب)

د.المعاير االخالقيه للباحثين الدولين فقط :
هل تجري بحثا لخارج مصر؟ هل هناك أي بنود إضافية يجب ألخذها في االعتبار نتيجة لذلك

.1

(على سبيل المثال  ،العادا

المحلية  ،الحساسيا

السياسية)؟ حدد

...................................................................................................................
.....................................................................................................................
هل فكر

.2

حماية البيانا

في التشريعا

التي سيحتاج مشروعك إلى االلتزام بها (على سبيل المثال  ،قانون

 ،وقانون حرية المعلوما

 ،وقانون حقوق اإلنسان)؟ حدد

............................................................................................................
..............................................................................................................
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