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 هایداده  از استفاده و دسترسی   دستورالعمل

 ثبت بیماری و پیامدهای سالمت هایبرنامه
 1400اردیبهشت 

 مقدمه  -1 ماده

مختلف مراقبت از   های شاخص و همچنین    هابیماری ثبت بیماری، بستر مهمی برای تولید شواهد در خصوص وضعیت    های برنامه 

 ذخیره بیولوژیکی که متصل به این اطالعات    های نمونه ثبت بیماری و    های برنامه اطالعاتی    های بانکد. همچنین  ن بیماران می باش

استفاده پژوهشگران از داده    د. نتحقیقاتی توسط محققین کشور می باش   های طرحمهم برای طراحی و اجرای    زیرساختاست،    شده

های برنامه های ثبت مستلزم توجه ویژه به محرمانگی داده ها، رازداری، آماده سازی داده ها، رعایت حقوق مالکیت معنوی طرفین و  

است. در این دستورالعمل شرایط استفاده از داده ها و همکاری بین محققین  رعایت اصول نویسندگی، و صحت گزارش های تولیدی 

 و برنامه های ثبت تعریف شده است. 

 

 تعاریف   -2ماده 

برنامه ثبت: برنامه ای است که با حمایت وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی یا سایر مراجع به گردآوری و ذخیره سازی داده 

با اهداف بالینی، پژوهشی، در خصوص یک بیماری یا پیامد سالمت تعریف شده در یک جمعیت مشخص    اد سالمفریا او     های بیماران

 د. اپیدمیولوژی یا سیاستی می پرداز

ریزی، دبی برنامه  مسوولیت  که  بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  در  واحدی  سالمت:  پیامدهای  و  بیماری  ثبت  رخانه 

 حمایت مالی و علمی برنامه های ثبت بیماری در کشور را بر عهده دارد.   وسیاستگذاری، اولویت بندی و ارزیابی 

حدی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی است که دبیرخانه دانشگاهی ثبت بیماری و پیامدهای سالمت: وا

مسوولیت برنامه ریزی، سیاستگذاری، اولویت بندی و ارزیابی و حمایت مالی و علمی برنامه های ثبت بیماری در هر دانشگاه علوم 

 پزشکی را بر عهده دارد. 

بخصوص برنامه های ملی و چندمرکزی می توانند دبیرخانه مخصوص  دبیرخانه برنامه ثبت بیماری: هر یک از برنامه ثبت بیماری  

انجام امور اداری و اجرایی برنامه های ثبت است. هر برنامه ثبت دارای کمیته راهبری است که توسط  خود داشته باشند که وظیفه آن  

بالینی است که وظیفه طراحی، اجرا، برنامه یر  غمسئول برنامه ثبت هدایت می شود. این کمیته راهبری متشکل از اعضای بالینی و/یا  

ریزی، جذب منابع، مدیریت منابع انسانی و سایر امور برنامه ثبت را برعهده دارد. در این راهنما از اصطالح دبیرخانه ثبت بیماری 

 )کمیته راهبری( برای اشاره به این مجموعه استفاده شده است.   



 و پیامدهای سالمت  هابیماریدبیرخانه ثبت  

  می باشد.  پژوهش  انجام به منظور: شخصی است که متقاضی استفاده از داده های برنامه ثبت  مجری 

 استاد راهنمای پایان نامه است.  از مجری ور ظمن، در پایان نامه های دانشجویی : ۱ تبصره

 

 و دسترسی به داده ها ت و پیامدهای سالم  هابیماری ثبت برنامه  هایداده -3 ماده

برنامه و همچنین تصمیمات علمی و اجرایی کمیته راهبری داده های مشخصی را جمع    برنامه های ثبت بر اساس اهداف و ماهیت

 جغرافیایی محل و جنس سن، )مانند  ماریب دموگرافیک اطالعاتولی به طور کلی شامل  ،متفاوت است آوری می کنند که با یکدیگر

بر ( است  اطالعات تشخیص، درمان و فالوآپو درمان )مانند  مشخصات بیماری    به  مربوط  اطالعاتو    (انشهرست  و  استان  سطح  در

به طور کلی در اختیار گذاشتن داده های شناسایی کننده بیمار )از   .گردآوری می شود  هر برنامه ثبت  اساس پروتکل و دیکشنری 

جمله نام، کد ملی، آدرس و تلفن و هر نوع مشخصات دیگری که منجر به شناسایی و دسترسی به فرد( به محققین ممنوع است مگر  

العه ضرورت آن توجیه شده و مصوب برای انجام اهداف مطالعه مورد نظر ضروری و قابل توجیه باشد و در پروپوزال مربوط به مط

و تنظیم تفاهم نامه بین برنامه ثبت و  بر اساس سایر مواد این دستورالعمل  کمیته اخالق اخذ کرده باشد. دسترسی به سایر داده ها  

 . خواهد بودمحقق 

و   بیولوژیک طبق استانداردها  های نمونه باشند، اشتراک  نیز  اطالعات بیماران دارای بیوبانک    جزبه ثبت    های برنامه : در صورتیکه  4ماده

   .خواهد بودو هرگونه پروتکل کشوری مختص این موضوع  مذکور  پروتکل های برنامه ثبت

مجری موظف است قبل از تدوین پروپوزال، با مسئول برنامه ثبت در دبیرخانه )کمیته راهبری( برنامه ثبت یا فرد مشخص    :5ماده  

ده های موجود و امکان پذیری انجام شده از طرف برنامه ثبت ارتباط برقرار کرده و ضمن آگاهی از شرایط استفاده از داده، از نوع دا

شرایط استفاده از داده، وضعیت کیفیت  مجری را از  ف است  ظبرنامه ثبت نیز مومسئول  وهشی خود اطمینان حاصل کند.  پژایده  

برای    را  مجری باید پیش پروپوزالمالحظات موجود مطلع نماید.    احتمالی آماده سازی داده و سایر  هزینهداده، نوع داده های موجود،  

 تصمیم گیری در اختیار دبیرخانه )کمیته راهبری( برنامه ثبت جهت تصمیم گیری قرار دهد. 

 

، وجود  نمونه ضعف پروپوزالدبیرخانه )کمیته راهبری( برنامه ثبت می تواند بر اساس دالیل اجرایی یا علمی موجه )برای    -6ماده  

 کند.   تمخالف  با درخواست مجری  فاهم نامه های قبلی(ت

 برنامه ثبت باید قبل از نگارش پروپوزال کامل مخالفت خود را اعالم نماید.  : ۱تبصره 

 

می تواند درخواست حضور همکار یا همکارانی از برنامه ثبت را در پروژه تحقیقاتی  دبیرخانه )کمیته راهبری( برنامه ثبت    -7ماده  

بر پیشنهادی مجری داشته باشد. پیشنهاد و انتخاب افراد بر اساس موضوع طرح، تخصص فرد معرفی شده، نیازمندی های پروژه و  

انجام می شود. افراد معرفی شده الزم است تا در  برنامه ثبت  بری(  مجری و دبیرخانه )کمیته راه   تایید  مورداساس تفاهم نامه کتبی  

 .  مشارکت علمی داشته باشندانجام و انتشار آن  تا تدوین پروپوزال ازمراحل مختلف کار حضور داشته و 

 



 و پیامدهای سالمت  هابیماریدبیرخانه ثبت  

 آن اطمینان   ضرورت  از   موجود،  منابع   و  متون  دقیق  بررسی  با  باید  و  بوده  طرح  علمی  کیفیت  تضمین  مسئول  طرح،  : مجری 8ماده  

مقاالت   و  هاگزارش  همچنین  و  هاطرح  عناوین  از  فهرستی  باید  برنامه ثبت  راهبری(  دبیرخانه )کمیته  راستا،  همین  در.  نماید  حاصل

ای  صورت دوره  ها و مقاالت بهها، لیست طرحیک نسخه از گزارشهمچنین    در اختیار محققین قرار دهند.  ،کرده  تهیه  منتشرشده را

 سایت معاونت قرار گیرد.ها و پیامدهای سالمت ارسال شود تا در وبآوری، دبیرخانه برنامه ثبت بیماری به معاونت تحقیقات و فن

 

ن  دویتکار را    پروپوزال  یری انجام مطالعه بر اساس داده های برنامه ثبت، مجری بایدذپس از توافق اولیه و اطمینان از امکان پ  -9ماده

 از   استفاده  نحوه  و  موردنیاز  های داده  نوع  پژوهشی،  گروه  مشخصات  درخواست،  از  هدف  و  موضوع  اهمیت  باید  نماید. در این پروپوزال

شوراهای    از  دریکی  اخالقی  و  علمی  ازنظر  نامهپایان  یا  تحقیقاتی  طرح  عنوانبه  باید  مذکور  پروپوزال  .دنشو  داده  توضیح  هاداده  این

 تصویب  و  بررسی  دانشگاه  پژوهش  در   اخالق  های کمیته  از  یکی  همچنین  و  (...دانشگاه، موسسه،    دانشکده،  تحقیقات،  )مرکز  پژوهشی

 خواهد شد.مجری  ثبت تحویل)کمیته راهبری( برنامه  دبیرخانهپس از ارائه مصوبات توسط مجری به   هاداده .شود

 

است قابل    شده   اعالمثبت بیماری  برنامه  )کمیته راهبری(    دبیرخانهثبت بر اساس مواردی که توسط    های داده: متغیرها و  10ماده  

 های دادهموجود را مطالعه کرده و در چارچوب  تعاریف  تحویل به محققین می باشد. مجری طرح موظف است با دقت لیست متغیرها و  

مجری طرح  بیشتر و یا انجام مطالعات اعتبار سنجی،  های داده آوری جمع نیاز به  درصورت موجود پروپوزال طرح خود را تدوین کند.

)کمیته  با هماهنگی دبیرخانه    بایدپروتکل و نحوه اجرای کار  باید نسبت به انجام این موارد در قالب پروپوزال پیشنهادی اقدام کند.  

برنامه   با این حال، دبیرخانه )کمیته    شود.  سازی پیاده طراحی و    شودمیکه توسط دبیرخانه معرفی    ای نماینده ثبت و یا  راهبری( 

ت  راهبری( برنامه ثبت مکلف به تامین منابع برای گردآوری داده های بیشتر از آنچه در برنامه ثبت موجود است، نیست. در صور

تفاهم نامه کتبی  گردآوری داده های بیشتر توسط مجری، مجری نیز مکلف به ارایه این داده ها به برنامه ثبت نیست، مگر بر اساس  

 دو طرف.   مورد تایید 

 

  محرمانگی  اصول  رعایت  با  مصوب  پروپوزال  با  مطابق  را  موردنیاز  های دادهبیماری    ثبت  )کمیته راهبری( برنامه  دبیرخانه:  ۱۱  ماده  

و مصوبات و توافق های صورت گرفته طبق   مجری   درخواست  دریافت  از  پس  ماه  یک  مدت  طی  حداکثر)  بیماران  اسرار  حفظ  جهت

 .دهدمی قرار اختیارمجری  در ،(مواد این دستورالعمل

 
و ماهیت تحقیقاتی ندارد و ساختار اجرایی و کارشناسان    شودمیمدیریتی اجرا    صورتبه ثبت بیماری که    های برنامهدر  :  ۱2ماده  

)مانند برنامه های ثبت سرطان حمعیتی یا   کنندمیدر ایجاد ثبت همکاری    هابیماری در قالب نظام مراقبت   بهداشت و درمان کشور

دارای دستورالعمل    همچنین در صورتی که این برنامه ها  .باید این دستورالعمل را رعایت کنند   تحقیقاتی  های طرح، مجریان  ثبت مرگ(

 ، رعایت آن الزامی است. ای خود باشند در زمینه به اشتراک گذاری داده همشخص 

 

مجریان می توانند د،  ر انتشارات مغایرت داشته باشالق دبا اصول اخبرنامه های ثبت  ظارات  و انت: در صورتیکه درخواست  ۱صرهتب

   گزارش نمایند.ی اخالق در پژوهش راجع ذیربط شامل کمیته مل مبه  جهت پیگیری  را تبمرا

 

متناسب با این پژوهشی باید    های طرح، مجریان  شودمیپژوهشی اجرا    صورتبهثبت بیماری که    های برنامه در خصوص  :  ۱3  ماده

ثبت   های دادهثبت از    های برنامه این    (راهبری   کمیتهدبیرخانه )با توافق  و    ثبت مذکورمنشور حقوق معنوی برنامه    و  دستورالعمل



 و پیامدهای سالمت  هابیماریدبیرخانه ثبت  

استفاده  اجازه  ثبت بیماری    )کمیته راهبری( برنامه  دبیرخانه  ی که به هر دلیل مانند نوع موضوع پیشنهادی،استفاده کنند. در صورت

در این صورت، دبیرخانه بالمانع است.  را صادر کند، استفاده از داده ها توسط مجری  بدون مشارکت نمایندگان برنامه ثبت    هادادهاز  

 هایطرحبه مجریان    هادادهتحویل صحیح    جزبهاجرایی  -تعهدی نسبت به همکاری علمی  گونههیچثبت  )کمیته راهبری( برنامه نیز  

 . آورده شودو استفاده از داده های آن  تنها نیاز است تا در بخش تقدیر و تشکر نام برنامه ثبت  ورت  در این ص  نخواهد داشت.  تحقیقاتی

 

است،    هاداده  سازی آماده و    انجام امور اداری، استخراج  های هزینه   در صورتی که دسترسی به داده ها مستلزم هزینه از جمله:  ۱4ماده

در دبیرخانه )کمیته راهبری( برنامه ثبت باید قبل از تصویب پروزپوال و در زمان توافق اولیه این موضوع را به اطالع مجری برساند تا  

 ثبت قرار گیرد. برنامه  پروپوزال طرح پژوهشی در نظر گرفته شود و طبق پیشرفت طرح در اختیار دبیرخانه

 

 های گزارشتحقیقاتی، قرار گرفتن نام افراد در مقاالت و  های طرحدر  ثبت برنامه : در صورت مشارکت مدیران و کارشناسان ۱5ماده 

هبری ثبت  که به تصویب کمیته را  منشور حقوق معنوی برنامه ثبت و با  کمیته راهبری ثبت   توافق با    بر اساس  هاطرحمنتج از این  

به مشارکت علمی و اجرایی در  ،  سیده استر نامتحقیقاتی می باشد و    های طرحمنوط  ه نحوه مشارکت  می تواند در قالب تفاهم 

نویسندگی    شرایط  وپژوهشی را رعایت کرده    آثارنویسندگان مقاالت باید اصول مندرج در راهنمای اخالق در انتشار  مشخص گردد.  

 را احراز نمایند.

 

  پروپوزال  اجرای  روش و اهداف اساس  بر صرفا   کنند می که دریافت  هاییداده از که هستند  ملزمپژوهشی  های طرح  مجریان: ۱6ماده 

و استفاده    افراد  سایرقرار دادن داده ها در اختیار    ، ارائه شده  پروپوزال  چارچوب  از  خارج  در  هاداده  از   استفاده  ایند.نم  استفاده  مصوب

در صورت نیاز به استفاده مجدد از    .غیر قانونی می باشندبرنامه ثبت  دبیرخانه )کمیته راهبری(  بدون هماهنگی با    مجدد از داده ها

 طبق این دستورالعمل مبنای کار قرار گیرد.  ، باید پروپوزال دیگری در راستای اهدافی خارج از پروپوزال ثبت شده این داده ها

 

  ثبت )کمیته راهبری( برنامه    دبیرخانه  به  را  شدهچاپ  مقاالت  همچنین   و  طرح   نهایی  گزارش  از  نسخه  یک  باید   طرح   جریان: م۱7ماده  

 . بیماری ارائه دهند
 

نام برنامه    به   تشکر،  و  تقدیر  قسمت  در...    و  هاگزارش  مقاالت،  شامل طرح  از  حاصل  علمی  بروندادهای   تمام  در  باید   مجریان  : ۱8ماده  

 .نمایند  اشارهکه از داده های استفاده کرده اند، بیماری   ثبت و دبیرخانه/
 

باید از   ثبتبرنامه    )کمیته( راهبری   دبیرخانه   ۱9ماده   ثبت  برنامه  های داده  از  استفاده  تعهدنامه  امضای   با  بخواهد  مجریان  بیماری 

 .است دستورالعمل این ضمیمه  نمونه تعهدنامه، . نمایند  تائید را فوق موارد به التزام خود ،بیماری 

 

.( تامین کرده  را از منابع بودجه عمومی )وزارت بهداشت، دانشگاه هاو .   : برنامه های ثبت که تمام یا بخشی از بودجه خود-20ماده  

اند، در صورت نیاز سیاستگزاران به اطالعات برنامه ثبت برای اهداف سیاستی باید اطالعات مورد نیاز را تامین نمایند. بدیهی است  

این ماده در خصوص اهداف پژوهشی و انتشاراتی نیست و در این خصوص سیاستگزاران سالمت در هر سطح تفاوتی با سایر پژوهشگران 

 سترسی به داده های برنامه های ثبت ندارند. از نظر د
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( برنامه ثبت  مجری از این دستورالعمل و تفاهم انجام شده با دبیرخانه )کمیته راهبری یا تخطی    تخلف  ، رفتار  سوء  صورت  : در2۱  ماده

دبیرخانه ثبت بیماری و پیامدهای    پیگیری به   جهت  را  موارد  تواندمی   ثبت  برنامه  )کمیته راهبری(  دبیرخانه   ها،داده  از  استفاده  در

این تخطی ها در صورت اثبات    .نماید  اعالمیا مرجع تصویب کننده طرح    دانشگاه  پژوهش   در  اخالق  کمیتهسالمت وزارت بهداشت و  

منجر به توقف طرح یا برنامه های حمایتی یا سایر اقدامات تادیبی برای مجری بنا به صالحدید مرجع تصویب کننده طرح و کمیته  

 اخالق شود. 

 

صورت گرفته با مجری،   فاهم نامه کتبیل و تدر صورت تخطی دبیرخانه )کمیته راهبری( برنامه ثبت از این دستورالعم:  22ماده  

اخالق در پژوهش    هرا جهت پیگیری به دبیرخانه ثبت بیماری و پیامدهای سالمت وزارت بهداشت و کمیت  تواند مواردری می  مج

اقدامات تادیبی برای نمونه توقف برنامه های حمایتی از برنامه  میتواند منجر به  در صورت اثبات    این تخطی ها    دانشگاه اعالم نماید.

خانه ثبت بیماری ها و پیامد سالمت وزارت بهداشت، دبیرخانه دانشگاهی ثبت بیماری و پیامدهای  ثبت )از جمله از طرف نیماد، دبیر 

 سالمت( بنا به صالحدید مرجع تصویب کننده طرح و کمیته اخالق شود.  

 

  ابتدا   مربوطه،   مدیران  یا  بیماری و  دبیرخانه )کمیته راهبری( برنامه ثبت  و  مجریان  بین  نظراختالف  هرگونه  وجود  صورت  : در23ماده  

  اختالف،   رفع  عدم   صورت  در  و شودمی  انجام  اختالف  حل  برای   الزم  های برنامه ملی ثبت بیماری تالش دبیرخانه  مشورت و  با نظارت

شود. کمیته اخالق بر اساس بررسی  می  گزارش  برنامه ثبت یا وزارت بهداشت  های اخالق دانشگاهی محل فعالیت  کمیته   مراتب به

مستندات، تفاهم نامه ها و شنیدن نظرات طرفین و بر اساس آیین نامه ها و شیوه نامه های اخالق در پژوهش تصمیم گیری نموده  

 .بود خواهد  االجراالزم طرفین برای  مربوطه پژوهش در اخالق کمیته و رأی 
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 ضمیمه 

 ثبت  برنامه هایداده از استفاده  تعهدنامه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طرح جهت.........برنامه ثبت   دبیرخانه  از  داده  دریافت  تقاضای   باال   مشخصات   با   تحقیقاتی  طرح  مجریان/مجری  ......  اینجانبان/اینجانب

 .نماییم رعایت هادادهاز  استفاده زمان در  را ذیل موارد شویممی  متعهد و داشته را الذکرفوق تحقیقاتی 

 

 و   هاگزارش  مقاالت،  شامل  طرح  از  حاصل  علمی  بروندادهای  تمام  در  شویممی   متعهد  طرح  مجریان/مجری   اینجانبان/اینجانب   -۱

بر اساس منشور حقوق معنوی برنامه ثبت مذکور و مطابق تفاهم نامه کتبی مورد تایید مسئول برنامه ثبت و مجری    ،محصوالت  رسای

   -2.نمود  خواهیم  رعایت  را  همکاران اجرایی تیم برنامه ثبت  معنوی   حقوق    پژوهشی  آثار  انتشار  اخالقی  اصول  با  مطابق پژوهش و  

  مصوب استفاده   پروپوزال  اجرای   روش  و  اهداف  اساس  بر  صرفا   هاداده  از  که  شویممی  متعهد  طرح  مجریان/مجری   اینجانبان/اینجانب

 قرار   سایر افراد  اختیار  در  را  هاداده  همچنین  و  نداشته  را  پروپوزال  چارچوب  از  خارج  در  هاداده  از  استفاده  حق  وجههیچبه  و  نموده

 .داد نخواهیم
 

جهت    الزم  تمهیدات  پزشکی،  های پژوهش  در  اخالق  اصول  رعایت  ضمن  شویممی   متعهد  طرح  مجریان/مجری   اینجانبان/اینجانب   -3

متوجه    آن  عواقب  بیمار،  اسرار  شدن  فاش  از  ناشی  مشکل  هرگونه  بروز  صورت  در.  نماییم  فراهم  کامل   طوربه  را  بیمار  اسرار  حفظ

 .داشت نخواهد خصوص این در مسئولیتی هیچ ثبت  برنامه  دبیرخانه و بود خواهد طرح مجریان/مجری 

 

 

 :تحقیقاتی طرح مشخصات

 .............................................................................................................................................................................................................................................ن طرح:عنوا

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

 :همکاران  .............................................................................................................................: مجریان/مجری 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

 :کنندهبتصوی مرجع و مصوب پروپوزال  شماره
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :طرح اخالق کد

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

ب(: مصو  پروپوزال  )مطابق طرح اهداف
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

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

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

 :مصوب پروپوزال  متغیرهای  مطابق ازیموردن متغیرهای 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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طی انجام مطالعه به هر نوع اطالعاتی که جزء حقوق مالکیت معنوی   که  شویممی   متعهد  طرح  مجریان/مجری   اینجانبان/اینجانب   -4

 برنامه ثبت است از جمله فرم ها، دیتاست، دیکشنری داده ها و ... دسترسی پیدا کردیم، محرمانگی آنها را حفظ نماییم.  

 

برای شناسایی بیماران و تماس با طی انجام مطالعه هیچگونه نالشی    که  شویممی   متعهد  طرح  مجریان/مجری   اینجانبان/اینجانب   -5

   و با هماهنگی دبیرخانه برنامه ثبت آنها انجام ندهیم مگر موارد تعیین و تصویب شده در پروپوزال

 

( داده های دریافتی از برنامه ثبت با سایر linkageاز هرگونه اتصال )  که  شویممی   متعهد  طرح  مجریان/مجری   اینجانبان/اینجانب   -6

 .و با هماهنگی دبیرخانه برنامه ثبت  در اختیار خودداری نماییم مگر موارد تعیین و تصویب شده در پروپوزالداده های 

 

پس از اتمام طرح تحقیقاتی و انتشار نتایج آن، هیچ نسخه ای از داده    که  شویممی  متعهد  طرح  مجریان/مجری   اینجانبان/اینجانب  -7

 ها را نگهداری نکنیم. 
 

 و   هاگزارش  مقاالت،  شامل  طرح  از   حاصل  علمی  بروندادهای  تمام  در  شویممی   متعهد  طرح  مجریان/مجری   اینجانبان/اینجانب- 8-

 .نماییم  اشاره ثبت برنامه دبیرخانه نام به تشکر، و تقدیر قسمت در محصوالت رسای
 

 حاصل از   شدهچاپ  مقاالت  همچنین  و  طرح  نهایی  گزارش  از  نسخه  یک  شویممی   متعهد   طرح  مجریان/مجری   اینجانبان/اینجانب -9

 .نماییم تحویل بیماری  ثبت  برنامه  دبیرخانه به را آن
 

  نامه آیین» با مطابق ،هاداده انتشار و هاداده از استفاده در رفتار سوء یا تخلف هرگونه بروز و مذکور موارد رعایت عدم صورت در -۱0

 .بود  خواهد  محفوظ  ثبت)کمیته راهبری( برنامه    دبیرخانه  برای   ذیصالح  مراجع  از  مراتب  پیگیری   حق  « یپژوهش  تخلفات  به  رسیدگی
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 نیماد پژوهانهتحقیقاتی  هایدادهثبت جهت اشتراک  هایبرنامه  آمادگیاعالم 
 

 

  عنوان برنامه ثبت:

 برنامه: مسئولنام خانوادگی و نام 

 تحقیقاتی:  هایطرح نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی/کارشناس ثبت جهت تماس مجریان 

 : 1شماره تماس 

 : 2شماره تماس 

 : 1ایمیل تماس 

 : 2ایمیل تماس 

 برنامه: سایتوب

 :آدرس محل استقرار مرکز/دبیرخانه ثبت

 تعداد مرکز/دانشگاه همکار در برنامه:

 نام دانشگاه/مراکز همکار: 

 پژوهشی می باشد:  هایطرحاجرای  آمادهکه  99تا پایان اسفند  شدهثبتتعداد بیمار 

 برنامه ثبت:  متغیرهایتعداد 

 :منتشرشدهلیست مقاالت 

1-... 

2-... 

 

 تحقیقاتی در حال اجرا: هایطرحلیست 

1-... 

2-... 

 

 :تثب   منشور حقوق معنوی برنامه
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 ثبت  یها داده  از استفاده فلوچارت

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

در صورت لزوم با مشورت و هماهنگی یکی از مراکز ثبت)تدوین پروپوزال 
(  بیماری

تصویب در یکی از شوراهای معتبر دانشگاهی و تصویب کمیته اخالق

ارسال درخواست استفاده از اطالعات ثبت به دبیرخانه ثبت مورد نظر

بررسی پروپوزال و تایید در خواست مجری در شورای راهبردی برنامه ثبت

امضاء تعهد نامه استفاده از اطالعات و تفاهم نامه بین مجری و مرکز ثبت

دریافت و استفاده از داده ها و انتشار مقاالت بر اساس توافق فی مابین 

مقاالت طرح به به دبیرخانه ثبت ارسال گزارش ها و 
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