التاريخ...../..../.... :
السيد /مدير إدارة البحُثَ -زارة الصحت القُميت
تحية طيبة وبعد
المُضُع :طلب براءة أخالقيت لمقترح بحج
باإلشارة للمُضُع أػالي ورجُ مىكم مراجؼت مقترح البحج بغرض مىحً البراءة
األخالقيتَ ،وفيدكم بأن ػىُان البحج ٌُ:

..........................................................................................
........................................................................................
الباحج األساسي لً ٌُ...........................................................:
رقم الٍاتف .........................................................................:
الباحج المساػد ٌُ ...............................................................:
الجٍت التي يؼمل/يدرش بٍا الباحج ٌي.......................................:
الجٍت /الجٍاث التي مه المسمغ تقديم البحج لٍا لدػمً ٌي:
......................................................................... .1
......................................................................... .2
................................................... ...................... .3
وتفضلوا بقبول ف ائق االحترام
مقدمً:
مرفقاث:
........................................................................... .1
........................................................................... .2
مالحظاث إضافيت............................................................... :

متطلبات استخراج براءة االخالقيات أو المصداقية القومية الجراء البحوث الصحية بالسودان
المستندات المطلوبة :
.1
.2
.3
.4
.5

طلب الستخراج الشهادة المذكورة أعاله من إدارة البحوث(نسخة واحدة).
مقترح البحث فً النموذج المعد لذلك داخل فأٌل ( عدد  9نسخ).
السٌرة الذاتٌة للباحث األساسً ) (PIبعدد النسخ (التزٌد عن صفحتٌن) .
خطاب موافقة من المشرف علً البحث.
السٌرة الذاتٌة للمشرف علً البحث (نسخة واحدة).
C.V. should include:
 Title of the supervisor.
 Degree of the supervisor.

Current position.
 Most recent publications on the proposed
subject.

 .6أسماء الباحثٌن المشاركٌن ومؤهالتهم ودور كل منهم فً البحث.
 .7فً حالة وجود متعاونٌن ) (Collaboratorفً البحث ٌجب إرفاق خطاب رسمً
بموافقة المؤسسة التً ٌتبع لها المتعاونٌن فً البحث.
 .8شهادة براءة األخالقٌات من لجنة مراجعة األخالقٌات بالمؤسسة التً ٌتبع لها
الباحث األساسً (إن وجدت).
 .9إقرار بموافقة المشارك فً البحث ).(Informed Consent
 .10ارفاق خطاب عدم ممانعة من المؤسسة او الجهة اوالوالٌة التً سٌتم بها البحث.
 .11اذا كان البحث فً وحدة متخصصة ٌفضل ان ٌكون احد الباحثٌن
المشاركٌن فً نفس التخصص.
 .12فٌما ٌخص التجارب السرٌرٌة:
 عند استعمال اي مادة تجرٌبٌة دوائٌة او غٌر دوائٌة ترفق معلومات كاملة عن
مكوناتها من احد الجهات المعتمدة مثل (هٌئة المواصفات والمقاٌٌس او
االدارة العامة للصٌدلة).
 ارفاق وصف تفصٌلً لإلجراءات التً سوف ٌقوم بها الباحث على كل من
ذراعً التجربة (.)The Protocol
 اذا كانت الجهة التً تقوم بالبحث اجنبٌة البد من ان ٌكون احد الباحثٌن
المشاركٌن فً البحث سودانً الجنسٌة

 تسلم جمٌع المستندات السابق ذكرها الى ادارة البحوث الصحٌة بوزارة الصحة
القومٌة.
 لن ٌتم استالم اي مقترح فً حالة عدم استٌفاء المستندات المطلوبة.
 توجد استماراث التقديم على موقع وزارة الصحت االتحاديت في صفحت ادارة
البحوث.
المقترحات التً تقدم للجنة االخالقٌة القومٌة حسب القرار الوزاري هً:
 .1مقترحات البحوث الصحٌة التى تتم على المستوى القومى او فى اكثر من والٌة
واحدة
 .2البحوث التى تشارك فٌها جهات خارجٌة او تلك المقدمة لجهات خارجٌة
 .3اإلجازة االخالقٌة للبحوث التجرٌبٌة على االنسان

ٌتم تسلٌم مقترحات البحوث والمستندات المطلوبة كاملة للسكرتارٌة خالل االسبوع
االول من كل شهر
ٌفضل قب ل طباعة النسخ المطلوبة عرضها على سكرتارٌة اللجنة للمراجعة والتاكد من
اكتمال المستندات.
موعد انعقاد اللجنة لمراجعة البحوث فً االسبوع الثالث من كل شهر ٌوم الثالثاء.
ٌتم تسلٌم القرار للباحثٌن بعد اسبوع من انعقاد اللجنة.
فً حالة إجازة مقترح البحث من قبل اللجنة ٌسلم الباحث شهادة البراءة األخالقٌة
فييً حاليية رفييز اإلجييازة الفنٌيية ٌييتم تسييلٌم توصييٌات اللجنيية للباحييث بعييد أسييبوع ميين
إجتماع اللجنة إلجراء التعدٌالت التً أوصت بها اللجنة.
على الباحث إجراء تعدٌالت وتوصٌات اللجنة ثيم تقيدٌم المقتيرح المعيدل اليى اللجنية او
االدارة حسب توصٌات اللجنة.
تعييدٌالت وتوصييٌات اللجنيية المكتوبيية ٌجييب أن تضييمن داخييل مقتييرح البحييث ولييٌس فييً
ورقة منفصلة.
أي بحث تم تنفٌذه بعد اإلجازة األخالقٌة ,ثم تم تعدٌلي مين قبيل الباحيث كمقتيرح بحثيى
جدٌد ٌخضع للشروط أعاله وال ٌعفى بإبراز شهادة البراءة األخالقٌية القومٌية للمقتيرح
القدٌم.
براءة األخالقٌات للمشارٌع الصحٌة والتً تنفذ بحوثها علً مراحل تخضيع كيل مرحلية
لإلجراءات أعاله وال ٌعفً بإبراز شهادة البراءة األخالقٌة القومٌة للمرحلة السابقة.

