
 بسمه تعالی

1398تیر  3پژوهشی کهورت پرشین مورخ  علمی صورتجلسه اولین شورای  

 پژوهشی تشکیل گردید که مصوبات آن به شرح ذیل میباشد:علمی با حضور اعضای شورای  3/4/1398پژوهشی کهورت پرشین در تاریخ علمی اولین شورای 

 کهورت پرشینعلمی دانشگاه ها در  هیاتراهکارهای مشارکت بیشتر اعضای  .1

  یشوراعلمی دانشگاه های عضو کهورت پرشین و ساماندهی سیستماتیک به امور کهورت، در هر دانشگاه،  هیاتمقرر گردید جهت افزایش مشارکت اعضای 

االت منتج از ه مق. کلیه طرح های تحقیقاتی دانشگاهی میبایست توسط این شورا بررسی و تصویب گردد. همچنین کلیعلمی، پژوهشی کهورت تشکیل گردد

 توسط این شورا تایید گردد.   قبل از ارسال برای مجالتطرح های مصوب، میبایست 

 میباشد:متشکل از شخصیتهای حقوقی ذیل اعضای شورای علمی پژوهشی کهورت 

o  مجری اصلی(main principal investigator)  .کهورت که توسط حکم وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشکی تعیین گردیده است 

o سایر مجریان دانشگاهی 

o  وقت تحقیقات و فناوریمعاون 

o کهورت )در صورت تصویب کهورت در مرکز تحقیقاتی( رییس مرکز تحقیقات میزبان 

o 2  علمی به پیشنهاد  هیاتنفر از اعضای  3الیPIs یا رییس دانشگاه تحقیقات و فناوریمعاون ، با ابالغ 

پژوهشی اجباری میباشد ولی اعضای مهمان نیز میتوانند متناسب با موضوعات متفاوت طرح های تحقیقاتی  علمی حضور اعضای فوق در شوراینکته: 

 جلسه شورا حضور داشته باشند.در 

  ت این صورتجلسه توسط مجری، به شورای علمی پژوهشی مرکزی معرفیاز تاریخ دریاف یک هفتهعلمی پیشنهادی میبایست ظرف  هیاتاعضای : نکته

 هیات. حکم ابالغ اعضای ارسال گردد CentralCommittee@persiancohort.com  ایمیل  به آدرس ایشان جهت تایید این شورارزومه علمی تحقیقاتی و 

 یا رییس دانشگاه مربوطه  صادر خواهد گردید. معاون تحقیقات و فناوریعلمی پس از تایید شورای علمی پژوهشی مرکزی، توسط معاون 

 کردن بیشتر اطالعات/نمونه های کهورت (visibleمشهود ) چگونگی .2

  فعالیتهای ذیل صورت پذیرد:جهت افزایش دسترسی به داده های کهورت پرشین، مقرر گردید 

o  تا حداکثر یکسال پس از پایان فاز ثبت نام(enrollment) اولویت استفاده از داده های کهورت با مجریان دانشگاهی کهورت میباشد. پس از پایان ،

که این دسترسی میبایست بر اساس  د،شرایط دستیابی سایر محققان به داده های کهورت را فراهم آورندوره فوق، کلیه مراکز کهورت موظف هستند تا 

و با تایید شورای علمی پژوهشی کهورت در دانشگاه ها صورت گیرد.   "دسترسی به اطالعات و قوانین نویسندگی"قوانین ذکر شده در دستورالعمل 

همکار حضور داشته باشد و تا ارائه  یا ان مجری وبه عنو همزمان در سه طرح تحقیقاتییک محقق خارج از کهورت پرشین صرفا میتواند  نکته:

 دیگری را نخواهد داشت.   در طرح تحقیقاتیخروجی یکی از طرح های تحقیقاتی فوق، امکان همکاری 

روجی د و تا ارائه خنهمکار حضور داشته باشیا به عنوان مجری و  همزمان در شش طرح تحقیقاتید نمحققین عضو کهورت پرشین صرفا میتوان نکته:

 یکی از طرح های تحقیقاتی فوق، امکان همکاری در طرح تحقیقاتی دیگری را نخواهد داشت.   

o  قرار دادن سایت کهورت پرشین در سایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و موسسه توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران(NIMAD)  توسط

 تیم مرکزی 

o ت پرشین در سایت های دانشگاه های علوم پزشکی عضو کهورت توسط تیم دانشگاهیقرار دادن سایت کهور 

o  ساخت صفحه کهورت پرشین در وبسایتLinkedIn  جهت معرفی بیشتر کهورت به مراکز تحقیقاتی بین المللی 

o بارگذاری در بخش کیده کلیه مقاالت چاپ شده از داده های کهورت میبایست جهتچ ( انتشاراتpublications ) وبسایت کهورت پرشین به تیم

  مرکزی ارسال گردد. 

 پیدا کردن افراد توانمند و شاخص از دانشگاه ها جهت انجام مامورتهای مختلف .3

 ا را جهت همکاری ب، میبایست با استفاده از سامانه نوپا و سایر منابع اطالعاتی مشابه، افراد توانمند و عالقه مند ای علمی پژوهشی کهورت دانشگاه هاشور

 کهورت شناسایی و دعوت نماید. 

  افت از تاریخ دری ظرف یک ماهفراخوانی با عنوان ارائه موضوع تحقیقاتی مرتبط با کهورت در سطح دانشگاه ارائه نماید و هر مرکز کهورت موظف میباشد

از طریق پورتال ، تعریف و (pooled data)کلیه مراکز تجمیع شده  داده های  استفاده ازموضوع تحقیقاتی جهت  پنجاین صورتجلسه توسط مجری، 
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mailto:CentralCommittee@persiancohort.com


برای شورای علمی پژوهشی مرکزی ارسال نماید. طرح های پیشنهادی میتوانند مطالعات اعتبارسنجی، تعیین شیوع و عوامل خطر بیماریهای  کهورت پرشین

ه ابالغ میگردد. الزم ب که در صورت تصویب، به عنوان ماموریت به هر دانشگاه مزمن شایع، و موضوعات مرتبط با معضالت بهداشتی و سالمت کشور باشند

و توانمندی ذکر است، موضوعات ارایه شده هر دانشگاه الزاما به همان دانشگاه ماموریت داده نخواهد شد و بر اساس تصمیم شورای علمی، پژوهشی مرکزی 

 اولویت این ماموریتهای تحقیقاتی با مطالعات اعتبارسنجی میباشد. و تسهیالت هر دانشگاه، ماموریتها تخصیص می یابند. 

 قوانین نویسندگی و دسترسی به اطالعات .4

  به پیوست این صورتجلسه میباشد.  و انتشار کهورت پرشیندستورالعمل دسترسی به اطالعات و قوانین نویسندگی 

 کلیه انتشارات منتج از کهورت پرشین می بایست یک فرد بعنوان مرورگر تکنیکی  یجهت یکسان ساز(technical reviewer)  در هر مرکز مشخص گردد

گرنت کهورت در وزارت بهداشت و سایر نکات که جز ملزمات انتشار  شماره تا نکات ذکر شده در قوانین نویسندگی اعم از ذکر نام کهورت پرشین، اشاره به

 ت کهورت میباشند را پیش از چاپ بررسی و تایید نماید.  مقاال

 نحوه همکاری با شبکه کهورت ایران .5

  ،د توسط تیم مرکزی و با تایی صرفاکهورت پرشین میبایست هرگونه مبادله اطالعات در ارتباط با جهت یکپارچگی ارائه اطالعات به شبکه کهورت ایران

 پژوهشی مرکزی صورت گیرد. هرگونه درخواست اطالعات از دانشگاه توسط شبکه فوق، میبایست به تیم مرکزی ارجاع داده شود.   ،شورای علمی

 نحوه همکاری با ارگانهای بین المللی .6

 ای مطالعه در سراسر کشور میباشد، هزار نفری آن و یکدستی اجر 250از نکات ویژه کهورت پرشین از دیدگاه بین المللی حجم نمونه بیش از  یکه یکاز آنجائی

و  Asian Cohort Consortiumلذا جهت حفظ تمامیت کهورت و برند کهورت پرشین، مقرر گردید کلیه مکاتبات با ارگانهای بین المللی همانند 

International 100 K Cohort Consortium  شرکت  مراکز صورت پذیرد.  سط شورای علمی پژوهشی مرکزی کهورت پرشین به عنوان نماینده کلوت

 ر هر دورهدر جلسات هماهنگی و یا مکاتبه با کنسرسیوم های بین المللی بر عهده اعضای شورای علمی پژوهشی مرکزی خواهد بود و این شورا الزم است د

 نسبت به تعیین نماینده تام االختیار برای ارتباط و شرکت در جلسات هر کنسرسیوم اقدام نماید. 

انشگاه ها دتوسط عضویت که  تمامیت کهورت پرشین در جوامع بین المللی باشد، هرگونه درخواست نمایندهاز آنجایی که هر مرکز کهورت میبایست  نکته:

کزی رو شورای علمی پژوهشی م کهورت پرشین با کل حجم نمونه در ارگان مربوطه ثبت گرددتا  میبایست به تیم مرکزی ارجاع داده شوددریافت میشود، 

 وقت به عنوان نماینده کل مراکز در جلسات و مکاتبات حضور بعمل میرساند. 

 جلسات منظم  .7

  ر این جلسات تشکیل گردد. دمقرر گردید جلسات منظم مجریان کهورت حداقل دو بار در سال جهت هماهنگی هرچه بیشتر مجریان و تبادل اطالعات

 قرار خواهد گرفت.مورد بحث و بررسی دانشگاه ها تجربیات از کهورت و  دستاوردهای هر دانشگاه، مقاالت برتر منتج

  ماه بصورت حضوری تشکیل گردد. 3مقرر گردید شورای علمی پژوهشی مرکزی هر ماه بصورت ویدئو کنفرانس و هر 

 

 مورد تایید اعضای شورای علمی پژوهشی مرکزی میباشد.پیوست  1بند و  7صفحه،  2این صورتجلسه در 

 

  دکتر آرش اعتماد   دکتر فرین کمانگر

         


