نموذج المراجعة لمشرف المشروع ()1
هذا النموذج إلزامي لكل مشروع
يجب تعبئتها من قبل مشرف المشروع بالتعاون مع المشارك:
اسم المشارك
عنوان المشروع
  .1راجعت ضوابط وتعليمات األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي.
  .2راجعت نموذج المراجعة للمشارك ) (1Aوخطة المشروع.
  .3عملت مع المشارك وناقشنا المخاطر المحتملة في المشروع.
  .4يشمل المشروع واحد أو أكثر من العناصر التالية ،ويتطلب موافقة مسبقة من قبل لجنة علمية معتمدة:
 عوامل بيولوجية خطرة:
عناصر بشرية
 كائنات حية مجهرية  حمض نووي معدل
 حيوانات فقارية
 .5النماذج اإللزامية لجميع المشاريع:
 نموذج المراجعة لمشرف المشروع (.)1
 نموذج المراجعة للمشارك ). (1A

 أنسجة

 خطة المشروع.
 نموذج الموافقة ).(1B

 نموذج جهة البحث المعتمدة )( (1Cفي حال تطلب ذلك ،بعد إنهاء التجربة).
 نموذج المشاريع المستمرة (( )7في حال تطلب ذلك).
نماذج إضافية مطلوبة في حال شمل المشروع استخدام واحداً أو أكثر من العناصر التالية (حدد كل ما ينطبق على المشروع ):
 عناصر بشرية (يتطلب موافقة قبلية من لجنة مراجعة مشاريع العناصر البشرية ()IRB
 المشاركة التطوعية (نموذج العناصر البشرية (.))4
 نموذج الموافقة المسبقة (في حال تطلب ذلك).
 نموذج المشرف األكاديمي (( )2في حال تطلب ذلك).

 حيوانات فقارية (يتطلب موافقة مسبقة من قبل لجنة المراجعة العلمية ()SRC
 نموذج الحيوانات الفقارية ( - )5Aللمشاريع التي تنفذ في المدرسة /المنزل /الحقل (يتطلب موافقة مسبقة من لجنة المراجعة العلمية .)SRC
 نموذج الحيوانات الفقارية ( -)5Bللمشاريع التي تنفذ في جهة بحث معتمدة (تتطلب موافقة مسبقة ومعتمدة قبل البدء بالتجارب من جهة حكومية
متخصصة بالحيوان).
 نموذج المشرف األكاديمي (( )2إلزامي لكل المشاريع ذات العالقة بالحيوانات الفقارية والتي تجرى في جهات األبحاث المعتمدة).

 العوامل البيولوجية شديدة الخطورة (يتطلب موافقة مسبقة من ( )SRCأو جهة البحث المعتمدة)
 نموذج تقييم المخاطر المحتملة للعوامل البيولوجية شديدة الخطورة (.)6A
 نموذج األنسجة البشرية والحيوانات الفقارية (( )6Bيتم تعبئته باإلضافة لنموذج ( )6Aعندما يتعلق المشروع بأنسجة حية أو مجمدة ،مزرعة
خاليا أولية ،الدم ومشتقاته ،أو أي سائل من سوائل الجسم).
 نموذج المشرف األكاديمي (( )2في حال تطلب ذلك).
 نموذج تقييم المخاطر ) :(3إلزامي لجميع المشاريع التي تتعلق باألصليات والطالئعيات أو الكائنات الحية الدقيقة المماثلة ،أو المشاريع التي
تتطلب استخدام الروث إلنتاج السماد أو الوقود ،أو التجارب التي ال تتطلب استزراع ،أو للمشاريع التي تستخدم أدوات اختبار تغير لون الماء القولونية،
وللمشاريع التي تنطوي على كائنات فقارية متحللة.

المواد الكيميائية أو األجهزة واألنشطة الخطرة(.ال يتطلب موافقة مسبقة(
 نموذج تقييم المخاطر ).(3
 نموذج المشرف األكاديمي (( )2إلزامي لجميع المشاريع ،ويعبأ من قبل المشرف في جهة البحث المعتمدة).
 غير ذلك
 نموذج تقييم المخاطر ).(3
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اسم مشرف المشروع
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