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 تهيه شده 
 پيامدهاي سالمت  و هاثبت بيماري دبيرخانه

 معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 
 

 1397  مرداد

 تهيه كننده: 

  متالو پيامدهاي س هابيماري دبيرخانه ثبت
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مستمر سازي، بازيابي، تحليل و انتشار آوري، ذخيرهبراي جمع ايهاي سازمان يافتهها و پيامدهاي سالمت سيستمثبت بيماري

هاي ثبت بيماري و . برنامهاستاطالعات مربوط به يک بيماري يا پيامد خاص در يک جمعيت و گستره جغرافيايي مشخص و منظم 

اير ها و سهاي باليني مختلف و همچنين بررسي روند بروز و شيوع بيماريپيامدهاي سالمت زيرساخت اطالعاتي مناسبي را براي پژوهش

 را محقق نمايند:  مختلفي توانند اهداف هاي ثبت بيماري و پيامدهاي سالمت مينامهآورند. برپيامدهاي سالمت فراهم مي

 ارزيابي وضعيت خدمات پيشگيري و درماني در سيستم سالمت و ايجاد بستر مناسب جهت توليد شواهد  .1

 ايجاد بستر مناسب جهت توليد داده هاي با كيفيت باال .2

هاي تحقيقات علوم پايه و باليني علوم پزشكي )آناليز بقا و ارزيابي پيامد مراقبتايجاد بستر مناسب جهت توسعه كمي و كيفي  .3

بروز، شيوع و مرگ ) تحليل هاي اقتصادي و مديريتي، توليد اطالعات توصيفي(، اثر مواجهات و...ي)باليني، مطالعات علت شناسي

 به بيوبانک ها و ارتقاء تحقيقات علوم پايه( شاهدي و كوهورت، اتصال -، منبع مطالعات كارآزمايي باليني، مورد(ومير

 هاي تحقيقاتي و تشكيل شبكه هاي تحقيقاتيتوسعه ارتباطات گروه .4

 هاتوسعه ارتباطات بين المللي و همكاري با برنامه هاي بين المللي ثبت بيماري  .5

و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش در معاونت تحقيقات  1393و پيامدهاي سالمت از ابتداء سال  هابرنامه ملي ثبت بيماري

و  هاي ثبت بيمارينامه ارزيابي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، حمايت از برنامهمطابق با شيوه. پزشكي ايجاد گرديده است

ش قرار گرفته است. هاي علوم پزشكي در بخش زيرساخت پژوهپيامدهاي سالمت از جمله موارد مورد ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه

ها و بايد نسبت به تشكيل دبيرخانه ثبت بيماري 1هاي علوم پزشكي تيپ همچنين، مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت، تمام دانشگاه

ت حبرنامه تاين  ايراندر دانشگاه علوم پزشكي پيامدهاي سالمت زيرمجموعه معاونت تحقيقات و فناوري اقدام نمايند. در همين راستا، 

   امه و در راستاي اهداف زير فعاليت خواهد نمود:نشيوهها و پيامدهاي سالمت و بر اساس اين ثبت بيماري دبيرخانهنظارت 

 و پيامدهاي سالمت هاهاي ثبت بيمارياندازي برنامههاي دانشگاه براي راهشناسايي ظرفيت .1

 و پيامدهاي سالمت هاثبت بيمارياندازي و استقرار نظام هاي الزم جهت راهتوسعه زير ساخت .2

 هاهاي ساير دانشگاهتوسعه ارتباطات داخلي و همكاري با برنامه هاي ثبت بيماري .3

 هاي ثبت بيماري و پيامدهاي سالمتاندازي برنامهپشتيباني علمي از راه .4

 هاي ثبت بيماري و پيامدهاي سالمت در حال اجرانظارت و ارزيابي برنامه .5

 هاي ثبت بيماري و پيامدهاي سالمتاندازي برنامهاي راهپشتيباني مالي بر .6

 هاهاي مبتني بر ثبت بيماريها و دانش فني جهت اجراي طرحمهارتافزايش  .7

 هاي ثبت بيماري و پيامدهاي سالمت اندازي برنامههاي آموزشي الزم در خصوص راهبرگزاري دوره .8

  ومند اطالعات كليه افراد آوري مستمر و نظامعبارت است از جمع :)برنامه ثبت( سالمتها و پيامدهاي ثبت بيماريبرنامه 

  هايهبرنامتعريف  شده است. خاص  سالمتها يک بيماري يا رويداد مشخص كه براي آنيا سيستم سالمت   در يک جمعيت ها يا سيستم  

اين در  شود. ميثبت را شامل  راهبردي ه هم مسوولين ثبت بيماري و هم كميته  د كنباش نيازمند يک ساختار مديريتي مشخص مي  ثبت 

 شود.استفاده مي "برنامه ثبت"از اين پس از عنوان  نامهشيوه
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شد. مسئوليت اين   راهبردي ثبت  شوراي برنامه ثبت بايد داراي  هر راهبردي ثبت:شوراي   يزي،  رچندتخصصي برنامه   شورا با

سخگويي به  مربوطه طراحي، و اجراي برنامه ثبت  سالمت مي ثبت بيماري دبيرخانهو پا شد.  ها و پيامدهاي  ايد  ثبت ب شوراي راهبردي با

 متشكل از اعضاي با تخصص هاي مختلف و مرتبط باشد تا از تامين اهداف برنامه اطمينان حاصل شود. 

 

باشد و معموال فردي است كه ايده اوليه پيشنهاد    راهبردي ثبت مي يكي از اعضاي شوراي   :)مجري ثبت( مسوول اصلی ثبت  

ست راه       ايجاد ثبت را ارائه مي شده در فرم درخوا سووليت اجراء دقيق تمامي بندهاي قيد  صلي ثبت م سوول ا ا ثبت ر برنامهاندازي دهد. م

صلي ثبت به   به عهده دارد.  سوول ا صويب    هعنوان ارائم صورت ت سوب  بهپروپوزال دهنده پروپوزال بوده و در  عنوان مجري برنامه ثبت مح

 شود. عنوان مجري برنامه ثبت شناخته مي مسئول ثبت به نامهشيوهشود. در اين مي

 

سالمت ثبت بيماري دبيرخانه انشگگگاه  دزير نظر معاونت تحقيقات و فناوري  : اين دبيرخانهبت(دبيرخانه ث)ها و پيامدهاي 

هاي ثبت،  ثبت، طراحي فرايند حمايت از برنامه اندازي برنامههاي راهعلوم پزشگگكي ايران تاسگگيس و وظيفه دريافت و ارزيابي درخواسگگت 

 هاي ثبت دانشگاهي را برعهده خواهد جاري و ارزيابي و نظارت بر برنامه نامهشيوه هاي ثبت، اجراي اندازي برنامههمكاري در طراحي و راه

 شود.  ثبت استفاده مي دبيرخانهاز اين پس از عنوان  نامهشيوهاين داشت. در 

 

ها و پیامدهاي سالمتثبت بیماري دبیرخانه

 باشد.حقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي ايران ميتدر معاونت بيماري ها و پيامدهاي سالمت ثبت  محل استقرار دبيرخانه

 

دبیرخانه
 ثبت شامل موارد زير است: رخانهيدباعضاي 

 معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه 

  مدير پژوهشي دانشگاه 

  هاثبت بيماريدبيرخانه دبير 

 نماينده معاونت درمان 

 نماينده معاونت بهداشت 

 دبير نهادبه پيش هاهاي ثبت بيماريبر فعاليتآشنا و مسلط )عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران، عضو حقيقينفر  دو 

 (ها و موافقت معاون تحقيقات و فناوريثبت بيماريدبيرخانه 

 بدون حق راي(هاثبت بيماري كارشناس دبيرخانه( 

 

)يا نماينده وي از بين اعضاي دازي برنامه ثبت، مسئول اصلي ثبتناهاي درخواست راه: در جلسات بررسي پروپوزالاعضاي مدعو

توانند راهبردي ثبت( مي )خارج از شورايصص در زمينه برنامه ثبت پيشنهاديراهبردي ثبت( و يک نفر از اعضاي هيات علمي متخ شوراي

ي بعد واين جلسه با حضور مسئول ثبت يا نماينده ثبت به جلسه مربوط به بررسي درخواست مربوطه دعوت شوند.  دبيرخانهبه تشخيص 
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عنوان اعضاي مدعو داراي حق راي نيستند و صرفا بهاز داوري پروپوزال و در مراحل نظارت بر اعمال نظرات داوري خواهد بود. 

 توانند به جلسه دعوت شوند. مشاور می

 

دبیرخانه
 ثبت اهداف زير را پيگيري خواهد كرد:  دبيرخانه

 هاهاي ثبت بيمارياندازي برنامهراه هاي دانشگاه برايشناسايي ظرفيت .1

 هااندازي و استقرار نظام ثبت بيماريهاي الزم جهت راهتوسعه زير ساخت .2

 هاهاي ساير دانشگاهتوسعه ارتباطات داخلي و همكاري با برنامه هاي ثبت بيماري .3

 هاي ثبت بيماري و پيامدهاي سالمتاندازي برنامهپشتيباني علمي از راه .4

 هاي ثبت بيماري و پيامدهاي سالمت در حال اجرابرنامهبر رزيابي نظارت و ا .5

 هاي ثبت بيماري و پيامدهاي سالمتاندازي برنامهپشتيباني مالي براي راه .6

 هاهاي مبتني بر ثبت بيماريها و دانش فني جهت اجراي طرحمهارتافزايش  .7

 ثبت بيماري و پيامدهاي سالمت  هاياندازي برنامههاي آموزشي الزم در خصوص راهبرگزاري دوره .8

دبیرخانه
 ثبت در راستاي اهداف خود وظايف زير را پيگيري خواهد كرد:  دبيرخانه

 اندازي برنامه ثبتهاي راهطراحي و اجراي فرايند دريافت و بررسي و داوري درخواست .1

 هاي ثبتهاي الزم براي پشتيباني از برنامهتدوين دستورالعمل .2

 هاي ثبت بيماري نظارت و ارزيابي برنامه .3

 هاي ثبت ارايه گزارش به معاونت تحقيقات و فناوري در خصوص نتايج ارزيابي برنامه .4

 هاي ثبتندازي برنامهاموزشي الزم جهت ارتقاي دانش راههاي آموزشي يا تهيه مواد آبرگزاري دوره .5

 هاي ثبترنامهندازي باسايت دانشگاه در خصوص راهاي وبتقويت محتو .6

 هاي ثبت تهيه بانک اطالعاتي برنامه .7

 هاي ثبتهاي ملي براي برنامههاي وزارت بهداشت براي جلب حمايتارتباط با واحد ثبت بيماري .8

 هاي ثبتهماهنگي انجام كليه مكاتبات داخل يا خارج دانشگاه در خصوص برنامه .9

شود. اين يمصوب مثبت  دبيرخانهبا همكاري ساير اعضا تهيه و در جلسات ثبت  دبيرخانهها توسط دبير كليه دستورالعمل نويسپيش     

 .خواهد بودثبت  دبيرخانههاي ها مبناي تمام فعاليتدستورالعمل

 

 دبیرخانه ثبت: جلسات 5ماده 

بيرخانه دهاي دانشگاه تهيه و از پيش در اختيار اعضاي ثبت بيماريو كارشناس دبيرخانه ثبت  دبيرخانه دستور جلسه توسط دبير .1

 قرار خواهد گرفت. 

)نصف به اضافه با راي اكثر اعضاي حاضر در جلسهرسميت دارد و كليه مصوبات  ءدرصد اعضا 50با حضور ثبت  دبيرخانهجلسات  .2

 قابل اجرا خواهد بود. يک( 
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تشكيل  ثبت دبيرخانهزي برنامه ثبت به پيشنهاد دبير انداراه درخواستحسب نياز كاري يا دريافت بر  ثبت دبيرخانهجلسات  .3

 گردد. مي

 

ه مستندات مربوط به آن كتمام نامه و شيوههايي مورد پشتيباني مالي قرار مي گيرند كه كليه موارد مندرج در اين تنها برنامه .1

 رعايت نمايند.  ،دشخواهد تهيه ثبت  دبيرخانهتوسط 

مجري،  شود، عالوه بر تيمهاي ثبتي كه با حمايت مالي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي ايران تصويب ميبرنامه .2

بت در هاي ثاز برنامه نامهشيوهتواند طبق شرايط مندرج در قرارداد و اين به دانشگاه علوم پزشكي ايران تعلق دارد و دانشگاه مي

 هاي خود استفاده كند.  راستاي اهداف و سياست

 ثبت بيماري ها فعاليت نمايند.دبيرخانه ظر نهاي ثبت مورد حمايت مالي دانشگاه بايد زير برنامه .3

شوند، به ترتيب بايد داراي كميته راهبردي در سطح ملي، صورت ملي، استاني يا دانشگاهي پيشنهاد ميهاي ثبتي كه بهبرنامه .1

 . به طوري كه تضمين اهداف برنامه ثبت در گستره جغرافيايي مدنظر تضمين گردد. دانشگاهي باشنداستاني يا 

به  توانند نسبت( ميهاي پژوهشيو هسته مراكز تحقيقاتي ،هان )دانشكدهكليه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايرا .2

اندازي برنامه ثبت اقدام كنند. مجري برنامه ثبت بايد عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران باشد. ساير اعضاي كميته راه

رنامه ثبت بايد متخصص در موضوع پيشنهادي د از ساير مراكز نيز در برنامه مشاركت داشته باشند. مجري بنتوانراهبردي مي

 براي برنامه ثبت باشد. 

ند توااندازي برنامه ثبت باشد. در اين صورت معاونت مربوطه ميتواند متقاضي راههاي دانشگاه( مي)معاونتدر مواردي دانشگاه .3

برنامه ثبت بايد عضو هيات علمي اندازي برنامه را به شخص يا اشخاصي واگذار كند. در هر صورت مجري اصلي سفارش راه

 دانشگاه علوم پزشكي ايران و متخصص در زمينه ثبت مورد نظر باشد.

 .   جاري است نامهشيوهاندازي مشابه يكديگر و مطابق با هاي راهدر هر دو حالت فوق، فرايند رسيدگي و حمايت از درخواست .4

اندازي برنامه ثبت و ارسال رسمي آن از طريق اتوماسيون همراه با مسئول اصلي ثبت بايد نسبت به تكميل فرم پروپوزال راه .1

 و بر اساسثبت  دبيرخانهدرخواست بررسي به معاون محترم تحقيقات و فناوري اقدام كند. فرم پروپوزال و درخواست توسط 

 شود. فرم اصلي وزارت بهداشت طراحي مي
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 فرم پروپوزال بايد كامال منطبق بر راهنماي تدوين پروپوزال تكميل گردد.  .2

 ثبت دبيرخانهارجاع فرم پروپوزال به  .3

 ازي برنامه انتخاباندو در صورت نظر مثبت در خصوص راهدر جلسه  ه پروپوزال پيشنهادي توسط اعضاي دبيرخانهبررسي اولي .4

 ن( )از اعضاي كميته يا خارج از آحداقل دو داور

ررسي بايد بدبيرخانه هاي پيشنهادي توسط سرپرست تبصره: عناوين داوران و مجريان مخفي خواهد بود. همچنين تمام پروپوزال

 شود. 

 دبيرخانهدريافت نظرات داوران و ارسال براي مجري برنامه؛ دريافت نسخه اصالح شده و بررسي نسخه اصالح شده در جلسات  .5

توان از نماينده برنامه ثبت و همچنين عضو هيات علمي متخصص غيرعضو ، ميدبيرخانه)در اين جلسه، به تشخيص اعضاي ثبت 

 ثبت براي حضور در جسله دعوت به عمل آورد(  دبيرخانهدر 

ها، ديكشنري شامل فرم گردآوري دادهها بيماريثبت  دبيرخانهبه و اعالم آن افزار ها و مستندات مربوط به تهيه نرمتهيه فرم .6

 (5)در صورت تاييد پروپوزال در بند  RFPها و داده

 ثبت دبيرخانهدر  6ها و مستندات بند بررسي فرم .7

 در پژوهشيار جهت عقد قرارداد 6ها و مستندات بند ثبت پروپوزال نهايي و كليه فرم، 7در صورت تاييد بند  .8

 د توسط مجري و معاونت فناوري و تحقيقات دانشگاه تهيه فرم قرارداد و امضاي قراردا .9

 بيرخانهد)در هر شكل( بايد قبل از اجرا به در شيوه اجراي برنامه ثبتتغيير اندازي برنامه ثبت، انجام هر گونه از تصويب راهپس  .10

 ه دريافت گردد.  ياعالم و تاييدثبت 

 

 كميته راهبردي ثبت بايد نسبت به تخمين منابع مالي مورد نياز و درج آن در فرم پروپوزال اقدام كند.      .1

ان، هاي ثبت عالوه بر دانشگاه علوم پزشكي ايرثبت بايد نسبت به تعيين منابع تامين مالي اقدام كنند. برنامهكميته راهبردي  .2

 از ساير منابع تامين نمايند. در اين صورت، ميزان منابع مالي مورد درخواست از معاونت تحقيقات به توانند نيازهاي مالي خودمي

 دقت تخمين زده شده و قيد گردد. 

بت ث دبيرخانههاي ثبت است و معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و درمان نيز يكي از منابع مالي احتمالي براي برنامه .3

بيماري رابط بين مجريان ثبت و وزارت بهداشت خواهد بود. در صورت درخواست مجري، پروپوزال براي تامين مالي به معاونت 

تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ارسال خواهد شد. تامين مالي مربوطه بر اساس فرايند وزارت بهداشت و طي برنامه رقابتي آن 

عهدي نسبت به پاسخ مثبت وزارت بهداشت از نظر تامين مالي نخواهد داشت. در اين فرايند، ت ثبت دبيرخانهوزارت خواهد بود و 

اندازي برنامه در داخل مسئوليت انجام كليه اصالحات احتمالي وزارت بهداشت بر عهده تيم مجري است. در هر حال، در صورت راه

 نامه به اطالع اين وزارت خواهد رسيد. ردانشگاه، اجراي ب

 انهدبيرخهاي درخواستي را پس از بررسي و تاييد در ت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي ايران بخشي از هزينهمعاون .4

بر اساس تعداد موارد ثبت شده در هر سال ايران ميزان حمايت دانشگاه علوم پزشكی ها تامين خواهد نمود. بيماري ثبت

بنابراين الزم است، مجري ثبت نسبت به تخمين تعداد موارد  خواهد بود.د ميزان منابع موجو جاري و نامهشيوهو بر اساس 
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در كميته ثبت  هاي درخواستي و تعيين حمايت مالي قابل انجامبررسي ميزان هزينه در هر حال،قابل ثبت در هر سال اقدام كند. 

 انجام خواهد شد. هابيماري

 پروپوزال، مجري مكلف است مراتب را به اطالع دبيرخانه ثبت برساند. در صورت تامين مالي از ساير منابع بعد از تصويب  .5

شود. ارسال  ثبت دبيرخانهو مستندات براي  تهيه( فرم گردآوري داده، ديكشنري داده ،RFPافزار )تهيه نرم مستنداتالزم است  .6

 عقد قرارداد پس از بررسي و تاييد اين مستندات خواهد بود.

 

 

ايد ب. بنابراين، مجري طرح هاي بلندمدت هستند و ممكن است چند سال به طول بيانجامندهاي ثبت بيماري اصوال برنامهبرنامه .1

سال  4حداقل طول مدت پيشنهادي براي اجراي برنامه ثبت بايد ا اين حال، بمشخص كند. طول مدت اجراي پروژه را 

 باشد.می افزايشقابل  دبيرخانه ثبتباشد كه با تاييد 

الي هاي ارسو بر اساس گزارش)ساالنه( بندي شده صورت مرحلههاي تحقيقاتي بهفرايند پرداخت مشابه فرايند پرداخت ساير طرح .2

 خواهد بود. و ارزيابي دبيرخانه ثبت مجريان 

 ثبت دبيرخانهماهه( اجراي برنامه ثبت بيماري را مطابق با فرمتي كه  پيشرفت چهاربار )گزارش سه مجريان بايد در هر سال  .3

 قرار دهند.  دبيرخانهار اين يكند، در اختبيماري تهيه مي

پس از سال اول، مجري بايد نسبت به ارسال درخواست صورت يک ساله خواهد بود. هاي ثبت بهاندازي برنامهقرارداد اوليه راه .4

رمتي و طبق فثبت  دبيرخانههاي ارسالي و همچنين روند انجام برنامه ثبت توسط پس از سال اول، گزارشتمديد قرارداد اقدام كند. 

 برنامه ثبت تمديد خواهد شد.اجراي بيماري، ثبت  دبيرخانهشود، ارزيابي خواهد شد. در صورت تاييد تهيه مي دبيرخانهكه در اين 

افزار و انجام فاز پايلوت اندازي نرمطراحی فرم گردآوري داده، راهپروتكل، حداقل انتظارات سال اول، تدوين راهنما و 

 برنامه است.

 

 

 

نري ديكشاساسنامه، مجري و كميته راهبردي برنامه ثبت بايد نسبت به تهيه مستندات الزم براي اجراي برنامه ثبت از جمله  .1

ت، پروتكل ها، پروتكل و راهنماي اجراي برنامه ثبت، شناسنامه برنامه ثبنامه، تفاهمRFPرضايت نامه، فرم هاي داده، داده، فرم

 اقدام نمايند.به دبيرخانه آن و ارسال و غيره  ه داده و همكاري با پژوهشگرانب سيمالكيت، انتشار و دستر

)از جمله دسترسي و پايگاه داده ( 1)بند برنامه ثبتمستندات كليه به مجري و كميته راهبردي بايد شرايط الزم براي دسترسي  .2

را  ثبتهاي الزم براي ارزيابی برنامه همكاري و سايربه يک نام كاربري و رمز عبور با حق دسترسي در حد فقط خواندني( 

 .فراهم كنند

 نمايند.  ارسالثبت  دبيرخانهماه به  چهارمجري و كميته راهبردي بايد گزارش پيشرفت خود را هر  .3

  كنند.ال ارسثبت  دبيرخانهمجري و كميته راهبردي بايد گزارش ساالنه برنامه ثبت )موارد ثبت شده( را طبق فرمت تهيه شده به  .4
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هاي ساالنه هر برنامه ثبت براي كسب امتياز پژوهشي در اندازي، اجرا، پيشرفت و گزارشالزم به ذكر است كه گزارش راه .5

ها بايد قبل از شروع ارزيابي وزرات بهداشت هاي وزارت بهداشت براي اين وزارتخانه ارسال خواهد شد. بنابراين، اين گزارشارزيابي

  .وجود داشته باشددبيرخانه ثبت اي كه زمان كافي براي بررسي و ارزيابي آنها در گونهبه رسال شوندادبيرخانه ثبت براي 

م وهاي آن، به دانشگاه علبرنامه ثبت و دادهمالكيت معنوي اگر مجري از حمايت مالي معاونت تحقيقات استفاده كند،  .6

ها بايد در اختيار اين معاونت يا شخص تعيين و در صورت درخواست معاونت تحقيقات داده پزشكی ايران تعلق خواهد داشت

مجري و تيم اجراي برنامه ثبت براي استفاده از داده ها و انتشار، عقدتفاهم نامه براي گسترش . قرار گيردمعاونت شده از طرف 

م را از معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه دريافت مجوزهاي الزبرنامه ثبت، فروش داده، تغيير شرايط اجراي برنامه 

 . دننماي

 يهاگذاريريزي و سياستهاي ثبت شده در راستاي برنامهتوانند از دادههاي مختلف ميدانشگاه علوم پزشكي ايران و معاونت .7

صورت درخواست راهبردي بايد اطالعات الزم را در شوراي خود استفاده كنند و مجري و آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني 

ها قرار دهند. بديهي است انجام كار تحقيقاتي و انتشار مقاله از اين بند مستثني است اختيار معاونتدر دبيرخانه ثبت از طريق 

 (.  12)ماده 

دامات الزم در اين زمينه را انجام دهند هاي بيماران مسئول هستند و بايد تمام اقراهبردي در برابر امنيت داده مجري و شوراي .8

 با مجري اصلي است. ها امنيت دادهكنند. در هر حال مسئوليت  تامينمنيتي الزم را هاي او مكانيزم

هاي ثبت ثابت نيست. اگر در برنامه ثبت پيشنهادي، مسئول در برنامه الزاماًراهبردي  و اعضاي شورايمجري)مسئول اصلي(  .9

كند، فرايند تغيير، بازه زماني و شيوه انتخاب فرد جديد بايد در پروپوزال مشخص باشد. زماني تغيير مي هاياصلي در دوره

ورت )در صشود اين تغييره شود. پيشنهاد ميرسانددبيرخانه ثبت همچنين به محض تغيير مجري، اين موضوع بايد به اطالع 

نامه  راهبردي ثبت نيز مصداق دارد. در خصوص تغيير اعضاي شورايموضوع  اينلزوم( در زمان تمديد قرارداد ساالنه باشد. 

راهبردي بايد با اطالع ايشان و نامه  ارسال شود. حذف افراد از شورايدبيرخانه ثبت تغيير مجري بايد با امضاي مجري قبل به 

ل شود. همچنين اضافه شدن يا راهبردي ثبت ارسا از حذف ايشان و داليل آن به شورايمكتوب فرد مورد نظر مبني بر آگاهي 

يماري ارسال شود. حل دبيرخانه ثبت بجلسه مربوطه براي  راهبردي مطرح و صورتم شدن افراد بايد در جلسات شوراي ك

 راهبردي برنامه ثبت و مجري آن است. ش آمده در اين خصوص بر عهده شوراياختالفات پي

نامه تامين شده باشد، در تمام انتشارات حاصله از برنامه شيوهدر مواردي كه تمام يا بخشي از هزينه برنامه ثبت از طريق اين  .10

المت( ها و پيامدهاي سثبت بيماري گرنت از معاونت تحقيقات و فناوري)دبيرخانهدر بخش قدرداني به دريافت ، مي بايست ثبت

، ISIدر پايگاههاي استنادي )الزاماً انتشارات منتشر شده از برنامه ثبت  در كليه مقاالتشود. اشاره  ،همراه با شماره گرنت

Pubmed  و ياScopus به الزم است مرتبط ترين مركز تحقيقات زير مجموعه معاونت تحقيقات و فناوري  ،(صورت پذيرد

ردد. )نويسنده مسئول الزاماً از دانشگاه علوم پزشكي به عنوان اولين وابستگي سازماني درج گ ووابستگي سازماني مجري عنوان 

  ايران انتخاب شود.(

س آيين نامه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مصوب وزارت برنامه هاي ثبت بيماري بايد بر اسا .11

امتياز ارزشيابي ساالنه مربوط به بخش برنامه هاي ثبت بيماري و پيامدهاي سالمت را به طور مرتب و ساالنه كسب  متبوع،

ثبت را به  ت مستخرج و غيره منتج از برنامهاز جمله تدوين راهنماهاي باليني، مقاال نوع خروجينمايد. مجري مكلف است هر 

 م نمايد. دبيرخانه ثبت بيماري و پيامدهاي سالمت اعال

برنامه هاي ثبت بيماري و پيامدهاي سالمت موظفند در پايان سال اول يک مقاله و در سالهاي دوم به بعد در هر  .12

منتشر همين شيوه نامه  10سال براساس مبلغ كل پروژه حداقل يک مقاله پژوهشی يا مروري با شرايط مندرج بند 
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دبيرخانه ثبت بيماريها و پيامدهاي سالمت دانشگاه تصميم گيري می مصوب در . تعداد مقاله براساس بودجه نمايند

 شود.

، دبيرخانه ثبت بيماريها و پيامدهاي سالمت مجاز به كسر درصدي از 12و  11، 10مندرج در بند  در صورت عدم كسب امتياز .13

 ود.تصميم گيري در اين خصوص نيز از اختيارات دبيرخانه مذكور خواهد بمبلغ بودجه مي باشد. 

رسد، به تصويب ميثبت  دبيرخانهو مستندات مكمل آن را كه در نامه  شيوهراهبردي بايد تمام مفاد قرارداد و اين  مجري و شوراي .14

 رعايت نمايند. 

 

 

ثبت بيماري، پس از تصويب و عقدقرارداد برنامه ثبت، نام  هايدر راستاي آگاهي بخشي به ساير پژوهشگران در خصوص برنامه .1

ذا ل رساني خواهد شد.( اطالعتحقيقاتهاي ثبت در سايت دانشگاه )معاونت و همچنين فهرست متغيرهاي برنامه ، مجريانبرنامه

 . مجري مي بايست نسبت به ارسال شناسنامه برنامه ثبت طبق فرمت تهيه شده در دبيرخانه اقدام نمايد

ي گاه تامين شده باشد، مجردر صورتي كه تمام يا بخشي از هزينه راه اندازي برنامه ثبت از طرف معاونت تحقيقات و فناوري دانش .2

شوند را با رعايت مالكيت معنوي راهبردي بايد شرايط همكاري با پژوهشگراني كه از طرف معاونت تحقيقات معرفي مي و شوراي

 صالح باشند. زال مصوب از مرجع ذيوين دسته از تحقيقات بايد داراي پروپفراهم نمايند. بديهي است ا

مانع است و هاي مذكور بالدر طرحنامه طرح يا پايانعنوان همكار يا مشاور راهبردي به در خواست حضور يكي از اعضاي شوراي .3

ج دانشگاه، يک نفر هاي خارنامها و پايانهدر مورد طرحراهبردي و مجري طرح مذكور قابل انجام است. طبق تفاهم بين شوراي 

بديهي است ذكر نام اين دسته از افراد در انتشارات حاصل از راهبردي بايد در طرح مذكور حضور داشته باشد.  از اعضاي شوراي

ه است. يک نسخ)داشتن تمام شرايط نويسندگي( نامه اخالق در انتشارات وزارت بهداشت ها مشروط به رعايت آييناين پژوهش

د راهبردي ثبت باي داخلي شوراي نامهشيوهقرار گيرد. ثبت  دبيرخانهراهبردي بايد در اختيار نامه بين مجري و شوراي تفاهم از

 ها را داشته باشند.  بر حسب تخصص و موضوع طرح موردنظر فرصت حضور در اين طرح شوراد اي باشد كه تمام افرابگونه

 ه كميته اخالق داشته باشند. شورايهاي تحقيقاتي بايد پروپوزال مصوب و مصوبها يا طرحنامهوارد، پايانبديهي است در تمام م .4

نامه رعايت ها را بدون هر گونه اطالعات هويتي بيمار در اختيار پژوهشگران قرار دهد. همچنين بايد تفاهمراهبردي بايد داده

ها در غير از اهداف پژوهشي ذكر شده استفاده ح مذكور دريافت كنند تا دادهمحرمانگي به امضاء مجري يا استاد راهنماي طر

 ها امحاء گردد. نشود و پس از اتمام طرح مذكور داده

 عنوانممنوع است و تهيه اين موارد به مجزا هاينامهي تحقيقاتي يا پايانهاطرح قالبهاي روتين برنامه ثبت در تهيه گزارش .5

هاي مختلف بر نامهها يا پايانشود. همچنين، تصويب انجام طرحراهبردي برنامه ثبت محسوب مي شورايبخشي از تعهدات 

 رايمسئوليت انجام اين موضوع با شوهاي تكراري نشود. به انتشار گزارش اي باشد كه منجرهاي برنامه ثبت بايد بگونهاساس داده

 ثبت دبيرخانهها بايد براي ها و گزارشنامهها، پايانت مربوط به طرحراهبردي و مجري برنامه ثبت است. در هر صورت مستندا

 ارسال گردد.   

، ها حفظ شود. بنابرايندادههاي مختلف بايد حق مالكيت معنوي افراد مشاركت كننده در تامين در انتشار مقاالت و انجام پژوهش .6

ي خود مبني بر حق مالكيت معنوي و شرايط نويسندگي افراد نامه داخلراهبردي برنامه ثبت بايد نسبت به تهيه شيوه شوراي
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و حق مالكيت معنوي نامه اخالق در انتشارات وزارت بهداشت نامه نبايد مغاير آيينها اقدام كند. اين شيوهتامين كننده داده

اسامي افراد تامين كننده داده باشد. در صورتي كه به داليلي امكان ذكر دانشگاه علوم پزشكي ايران در مورد برنامه هاي ثبت 

 نامه داخلي برنامهاي باشد كه اين افراد مطلع شده و رضايت خود را اعالم كنند. شيوهبايد بگونهنامه داخلي وجود ندارد، شيوه

 راهبردي برنامه ثبت باشد. بايد مبناي حل اختالفات در شوراي نامهارسال شود. اين شيوهثبت  دبيرخانهثبت بايد براي 

 

اهبردي ري دانشگاه تامين شده باشد، شوراي معاونت تحقيقات و فناوراز هزينه برنامه ثبت از طرف  تمام يا بخشيصورتي كه در  .1

اي هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران همكاري كنند و هزينهنامهدانشجويي و پايان يهاي تحقيقاتبايد با مجريان طرح

 بابت در اختيار گذاشتن داده دريافت نكنند. 

 ايتامين شده باشد، شورعلوم پزشكي ايران برنامه ثبت از طرف معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه  تمام هزينهدر صورتي كه  .2

اي بابت در اختيار گذاشتن همكاري كنند و هزينهعلوم پزشكي ايران هاي پژوهشي عضو دانشگاه راهبردي بايد با مجريان طرح

 داده دريافت نكنند. 

ردي راهب ري دانشگاه تامين شده باشد، شورايبرنامه ثبت از طرف معاونت تحقيقات و فناو تنها بخشي از هزينهدر صورتي كه  .3

 هاي پژوهشي عضو دانشگاه علوم پزشكي ايران درخواست هزينه كند. تواند بابت در اختيار گذاشتن داده از مجريان طرحمي

اهبردي ر ري دانشگاه تامين شده باشد، شورايبرنامه ثبت از طرف معاونت تحقيقات و فناو بخشي از هزينه ياتمام در صورتي كه  .4

دانشگاه علوم پزشكی هاي خارج از نامهيا پايانهاي پژوهشی از مجريان طرحگذاشتن داده  بابت در اختيار تواندمي

 درخواست هزينه كند.  ايران

راهبردي برنامه ثبت بايد نسبت به بستن قرارداد با مجري  ژوهشگران )طبق بندهاي فوق(، شورايدرصورت دريافت هزينه از پ .5

ثبت  نهدبيرخانامه بايد در اختيار اقدام و بر اساس تعداد ركورد درخواستي مبلغ را تعيين نمايد. يک نسخه از تفاهمربوطه مطرح 

اين  خواهد بود.قرار گيرد. همچنين سهم معاونت تحقيقات از مبلغ دريافتي معادل آخرين دستورالعمل كميته ارتباط با صنعت 

 خواهد شد.  هاي ثبت بيماريسهم صرف توسعه برنامه

 

يار، ها در پژوهشاندازي برنامه ثبت بيماري بايد داراي مصوبه اخالق باشند. بنابراين، پس از ثبت درخواستهاي راهتمام درخواست .1

 ها براي بررسي در كميته اخالق ارسال خواهند شد و عقد قرارداد پس از دريافت مصوبه اخالق خواهد بود.  تمام پرپوزال

 

مكاري ثبت نسبت به ه هراهبردي براي ارتقاء خود يا گسترش محدودتوانند به تشخيص شوراي ميمصوب دانشگاه هاي ثبت برنامه .1

راهبردي و در اين خصوص، شوراي اقدام كنند. ها و مانند آن ها، مراكز، انجمنيا ساير دانشگاهكشور هاي ثبت با ساير برنامه

 شوراي م نامه بايد مالكيت و منافعمدنظر اقدام كنند. در اين تفاهيا مركز نامه با برنامه ثبت مجري ثبت بايد نسبت به عقد تفاهم

راهبردي ثبت يک توجه قرار گيرد. الزم است شوراي  راهبردي برنامه ثبت و همچنين، منافع دانشگاه علوم پزشكي ايران مورد
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مشاركت باعث تغيير در اين بيماري و پيامدهاي سالمت قرار دهد. در صورتي كه ثبت  دبيرخانهنامه را در اختيار نسخه از تفاهم

ورتي در صاخذ شود. ثبت  دبيرخانهپروتكل مصوب شده در دانشگاه علوم پزشكي ايران شود، بايد مراتب مستند و مجوز الزم از 

بيرخانه دكميته اخالق و مانند آن داشته باشد، اين موارد به تشخيص بررسي پروپوزال، مجدد كه اين تغييرات نياز به بررسي 

 بيماري پيگيري خواهد شد.ثبت 

ه هاي ديگر همكاري داشتهاي ثبت دانشگاهدانشگاه علوم پزشكي ايران ممكن است با برنامهحقوقي يا حقيقي در مواردي اعضاي  .2

بديهي است در اين موارد پروپوزال در دانشگاه مربوطه يا وزارت بهداشت  نامه اقدام كنند.هاي آن برو نسبت به تامين داده باشند

. در ها مجاز استهمكاري اعضاي دانشگاه علوم پزشكي ايران با اين برنامهقبال به تصويب رسيده و هزينه آن تامين شده است. 

هاي اي كه حق مالكيت معنوي دادهها بگونهنامه با آن برنامهماين موارد عضو دانشگاه علوم پزشكي ايران بايد نسبت به عقدتفاه

دانشگاه علوم پزشكي ايران، حق نويسندگي عضو مربوطه و مانند آن لحاظ شود، اقدام نمايند. در اين موارد نيازي به ارسال 

كي عدي حقوق دانشگاه علوم پزشهاي بنامه مربوطه براي پيگيريبيماري نيست ولي تفاهمدبيرخانه ثبت پروپوزال مربوطه به 

 بيماري ارسال گردد. دبيرخانه ثبت ايران بايد به 

رنامه تواند منجر به توقف بهاي ثبت دايمي نيستند و ممكن است به داليل مختلف متوقف شوند. براي نمونه، موارد زير ميبرنامه .1

شده در پروپوزال و حصول اهداف ثبت، عدم موفقيت بينيد: پايان دوره زماني پيشهاي دانشگاه از آن شوثبت يا توقف حمايت

ت ، عدم رعايهاي انجام شدهبرنامه ثبت از برنامه مذكور بر حسب ارزيابي دبيرخانهبرنامه ثبت در حصول به اهداف، عدم رضايت 

، و عدم رعايت اصول هاثبت بيماري دبيرخانهفعاليت خارج از منعقد شده،  و قرارداد ، مستندات مكمل آنجاري نامهشيوهمفاد 

  .اخالق پژوهش و اخالق در انتشارات

راهبردي بايد  ت و فناوري تامين شده باشد، شورايآن توسط معاونت تحقيقا در صورت توقف برنامه ثبت، در صورتي كه هزينه .2

ها( ثبت بيماري دبيرخانه)ها با معاونت تحقيقات ليت نگهداري اين دادهقرار دهد. مسئودبيرخانه ها را در اختيار يک نسخه از داده

 خواهد بود. 

نامه جاري، مستندات مكمل آن ، عدم رعايت مفاد شيوهدبيرخانهدر صورت توقف برنامه ثبت )به دليل عدم رضايت  .3

ها و عدم رعايت اصول اخالق پژوهش و اخالق در ثبت بيماري دبيرخانهو قرارداد منعقد شده، فعاليت خارج از 

ري را به گروه ديگثبت تواند ادامه انجام آن برنامه ثبت می دبيرخانه(، در صورت نياز دانشگاه به برنامه، انتشارات

  واگذار نمايد.

هاي مرتبط با ثبت هاي ثبت است و ساير پژوهشاندازي برنامهفقط در خصوص راه نامهشيوههاي ذكر شده در اين حمايت .1

 يا اجراي برنامه پايلوت هاي ثبتهاي موجود در برنامهيا انجام پژوهش بر اساس دادهافزاري هاي نرماندازي سيستمها، راهبيماري

هاي موجود در دانشگاه و از مسير مشخص شده پيگيري بايد از طريق ساير فرايندها و گرنتها گيرد. اين نوع پژوهشرا در بر نمي

 شوند. 

 اين آيين نامه دو سال پس از تصويب قابل بازبيني است.  .1
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دانشگاه علوم پزشكی دبيرخانه ثبت بيماري ها و پيامدهاي سالمت در  بخش 8و  ماده 18 با 1397تير ماه نامه در اين شيوه

 مصوب شد.  ايران

 

مصوب شد و از اين  دانشگاه علوم پزشكی ايران شوراي پژوهشیدر  بخش 8و  ماده 18با  20/06/1397 در تاريخ نامهشيوهاين 

 تاريخ قابل اجرا است. 


