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 یف:تعار -الف

   :آن و عوامل مرتبط با درمان اعتیاد عوارض ثبتسیستم 

 اطالق شده انجام اقدامات و بيمار شرایط کامل اطالعات و مشخص، تشخيص با بيماران، با مرتبط ثانویه اطالعات آوری جمع به ریجستری

 به و دقيق جامع، داده منبع سيستم این. باشد مي بيماران مراقبت جامع های سيستم ضروری و ناپذیر جدائي جزء یک رجيستری. شودمي

 برنامه اجراء بهبود جهت را ثمربخش و موثر عملکرد یک و شود مي بيماریها از مراقبت روند بر مستمر نظارت باعث که است هنگامي

 این تاثير بررسي مخدر، مواد به وابسته مددجویان شرایط توصيف اعتياد در رجيستری اصلي هدف. کند مي فراهم بيماران از مراقبت

 .گرفت خواهد صورت اعتياد عوارض اطالعات بانک تدوین هدف با این برنامه لذا.  است مددجویان روی بر آن درمان و بيماری

 معددجویان،  کلينيکعي  هعای  داده آنعاليز  و آوری جمعع  سازی استاندارد:  شامل  مواد به وابسته مددجویان رجيستری برای کاربردی اهداف

 درمانهعا،  باليني، عاليم آزمایشات، سير حال، شرح مددجویان، وضعيت پيگيری مددجویان، درمان و تعداد از روز به و دقيق آمار آوری فراهم

 .باشد مينمونه گيری خون)در صورت امکان( و  روانشناختي و دارویي های درمان موفقيت و بيمار باليني سير

و   دموگرافيک، تاریخچه بعاليني و مرعرف معواد    ، اقالم اطالعات آن اعتياد و عوامل مرتبط با درمان عوارضدر سيستم ثبت ات بيماران: فرم های اطالع

 شود. های اطالعاتي طراحي ميقالب فرمدر مررف کننده مواد مرتبط با هر گروه روش های درماني و .... 

 شاملطالعات ا

 مشخرات دموگرافيگي)جنسيت، سن، وضعيت تاهل، وضعيت سکونت، شغل، درآمد و.....(-1

ي، پرسشنامه مرتبط با نوع مواد مررفي، شيوه های مررف، سن اولين مررف مواد، نوع اولين ماده مررفي، ميانگين دوز روزانه اولعين معاده مرعرف    -2

 سابقه ترک مواد، عالئم محروميت، سابقه عود مررف

 مدت درمان –سرپایي در حيطه های درمان های بيولوژیک و نانوبيولوژیک  -بستری -روش های درماني از قبيل خوددرماني -3

درمعان و   -ر یک از مراحعل مرعرف  برنامه های توانبخشي و فلوآپ بيماران و کليه عوارض و مشکالت اببعاد جسماني رواني اجتماعي و معنوی در ه -4

 توانبخشي

 )در صورت امکان(جمع آوری نمونه های سرم خون از افراد مشارکت کننده در طرح -5

   طرفین تفاهم نامه:

 به ادرس کرمانشاه، بلوار ایثار، بيمارستان فارابي /پيشگيری سوء مررف مواد تحقيقات: اول طرف

پيشگيری سوء مررف مواد. و دکتر فرید نجفي معاونعت تحقيقعات و فنعاوری     تحقيقات مرکزمرکز تحقيقات  ریيس , وحيد فرنيا مسئول برنامه ؛ دکتر 

 دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

اجتماعي و دکتر غالم رضا کلوندی معاون تحقيقعات و فنعاوری دانشعگاه    -دکتر فتح اهلل محمدیان سرپرست مرکز تحقيقات آسيب های رواني:دوم طرف

  ایالم علوم پزشکي
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 موضوع همکاری: -ب

 آن اعتياد و عوامل مرتبط با درمان عوارض ثبت برنامههمکاری در  -

 

 نحوه همکاری: -د

 تعهدات طرف اول: .9

 آن اعتياد و عوامل مرتبط با درمان عوارض ثبت برنامهریزی، راه اندازی ارائه مشاوره در برنامه .1.1

 يهای اطالعاتفرمتدوین ارائه مشاوره و آموزش  .1.2

  و آموزش اوليه برای ثبت اطالعات تامين نرم افزار مناسب .1.3

 ارائه مشاوره در خروص نظارت مؤثر بر سيستم ثبت و داده های آن مستقر در مرکز طرف دوم؛ .1.4

 مشاوره و همکاری در تحليل و گزارش ثبت .1.5

 :تعهدات طرف دوم .2

 آن مرتبط با درماناعتياد و عوامل  عوارض ثبت برنامهبرای راه اندازی الزم تامين زیرساخت  .2.1

 در سامانه تامين نيروی انساني و اعتبارات الزم جهت جمع آوری و ثبت اطالعات .2.2

 پيشگيری سوء مررف مواد تحقيقاتنظارت بر جمع آوری اطالعات و همکاری با مرکز  .2.3

 آن اعتياد و عوامل مرتبط با درمان عوارض ثبت برنامههای  ههمکاری های تحقيقاتي با استفاده از داد .2.4

 مالکیت معنوی داده ها و شرایط استفاده از داده ها ه .

مشمول شرایط حفظ محرمانگي داده های بيماران و حفظ  آن اعتياد و عوامل مرتبط با درمان عوارض ثبت برنامهکليه داده های   .1

 حریم شخري آنها مي باشد. لذا هر دو طرف موظف به رعایت محرمانگي اطالعات بيماران مي باشند.

 مرکزدر سطح هر دانشگاه متعلق به آن دانشگاه و در سطح ملي متعلق به  ثبت مالکيت معنوی مجموعه داده های برنامه  .2

این داده ها تمام بوده اما طرفين طبق شرایط مندرج در بندهای بعدی مي تواند از  پيشگيری سوء مررف مواد تحقيقات تحقيقات

 د.ناستفاده نمای

درماني و  جهت مقاصد مدیریتي،خود دسترسي مستقيم به داده های ثيت شده مرکز درماني وابسته به  امکان طرف دوم .3

 خواهد داشت.را تحقيقاتي 

طرف دوم مي تواند از طریق هماهنگي رسمي با طرف اول ، از مجموعه داده های ثبت شده توسط سایر مراکز نيز استفاده نماید.   .4

ده از داده های ملي )داده های ثبت توسط سایر مراکز ( و انتشارهرگونه مقاله یا سایر انتشارات اما موظف است تا در صورت استفا

 و استانداردهای  اخالق نشر پزشکي در مورد شرایط نویسندگي ل از تحقيقات براساس این داده ها، اصول مالکيت معنویحاص
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 را رعایت نماید.

 فراهم شود.از طرف هر مرکز نفر از اعضای مشارکت کننده در نظام ثبت  کتبرره: الزاما شرایط نویسندگي برای ی    

در صورتي که طرف اول قرارداد در هر زماني )حتي پس از اتمام قرارداد( از داده های طرف دوم قرارداد استفاده نماید، موظف  .5

 د.است که شرایط نویسندگي را حداقل برای یک نفر از اعضای مرکز ثبت کننده فراهم نمای

 شرایط همکاریی. 

  مي باشد و در صورت توافق طرفين تمدید خواهد شد.  سال 3به مدت  1318ماه  اسفنداز  مدت زمان همکاری،  -

   شده مي باشند.ذکر  طرفين ملزم به رعایت حقوق مالکيت معنوی -

 هر گونه استفاده از لگو و نام مراکز همکار درانتشارات و حمایت طلبي ها با اجازه طرفين بالمانع خواهد بود.  -

 به توافق طرفين رسيد. ه()الف تا این قرارداد در پنج بند 

 نامهامضای طرفین تفاهم

 : وحيد فرنيادکتر 

پيشگيری سوء مررف مواد، دانشگاه علوم مرکز تحقيقات  ریيس

  پزشکي کرمانشاه

 

 

 تاریخ:  

 

 فتح اهلل محمدیان دکتر

سرپرست مرکز تحقيقات آسيب های رواني اجتماعي دانشگاهئ 

 علوم پزشکي ایالم

 

 تاریخ:

 

 : فرید نجفيدکتر 

  معاونت تحقيقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

 

 تاریخ:  

 

 

 غالم رضا کلوندیدکتر

 ایالم پزشکي علوم دانشگاه فناوری، و تحقيقات معاونت

 

 تاریخ:

 


