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 فناوري و تحقيقات معاونت

 
 
 
  
  
 
 

ها و  هاي پژوهشي دانشگاه راهنماي ارزشيابي فعاليت

و خدمات بهداشتي ،  درماني كشور  علوم پزشكي دانشكده هاي

  )١٣٩٧سال (

  محور ساختار

  

  مركز توسعه و هماهنگي تحقيقات و فناوري

  گروه نظارت و ارزشيابي
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  پيوست شماره يك

  
  "١٣٩٧های تحقيقات دانشجويی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال  "شاخص ارزشيابی کميته

  )١٣٩٧اسفندماه  كشور؛ در شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي نسخه بازنگري(

اساس فرايند  هاي علوم پزشكي كشور در سال جاري برهاي تحقيقات دانشجويي دانشگاهنحوه محاسبه شاخص ارزشيابي كميته

امتياز  ٥٠ها از باشد. بديهي است امتياز نهايي كميته هاي تحقيقات دانشجويي در ارزشيابي دانشگاهذيل ميو روش محاسبه 

  محاسبه خواهد شد.

  هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه (الزامي)نيروي انساني كميته )١

  تحقيقات دانشجويي:ها تطابق تركيب اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي با تركيب مندرج در آيين نامه كميته  ١-١

i.  سرپرست 

ii. دبير 

iii. ) يك نفر نيروي ثابتكارشناس كميته( 

iv. شوراي مركزي كميته 

v. شوراي پژوهشي كميته 

  ،پيوست حكم انتصاب هر پنج مورد ذكر شده الزامي مي باشد. در صورت عدم ارسال هر يك از موارد فوق

 پرونده ارسالي مورد بررسي و ارزشيابي قرار نمي گيرد.

  انتصاب اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي بايد به تاييد معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تمامي احكام

  .مربوطه رسيده و صورتجلسه ارسال گردد

   



٤  
 

  مشخصات تركيب اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي

 مدرك تحصيلي تاريخ شروع فعاليت نام و نام خانوادگي   دانشگاه

  
  
 

 سرپرست
   

  
 

 دبير
   

  
 

 كارشناس
  

  
 

  

 
 امتياز) ٥٠هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه (ساختار فيزيكي كميته )٢

  □خير                    □تلفن مستقل:                                              بلي  خط داشتن
  □خير                     □دسترسي به سيستم اتوماسيون مستقل براي دفتر:                بلي 

          @                                  پست الكترونيكي دفتر:                

                                  □خير                     □داشتن وب سايت:                                                      بلي 
  آدرس وب سايت: 

  ميزان بروز رساني:  

   □خير                      □دفتر تحقيقات:                                  بلي  براي مستقل فضاي

 

  مشخصات تركيب اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي
 دانشجو(رشته تحصيلي) استاد(رتبه علمي) نام و نام خانوادگي   دانشگاه

 

 شوراي مركزي

   
  
 

   
  
 

  
  
 

  شوراي پژوهشي

  
  
 

  
  
 

  
  
 



٥  
 

o امتياز) ٥تلفن مستقل ( خط داشتن 

o ) امتياز) ٥دسترسي به سيستم اتوماسيون مستقل براي دفتر 

o ) امتياز) ٥پست الكترونيكي دفتر تحقيقات 

o امتياز) ٢٠سايت و ميزان بروزرساني ( داشتن وب 

o امتياز) ١٥دفتر تحقيقات ( براي مستقل وضعيت فضاي    

و تازه تاسيس يافته مي باشد. شايان ذكر است  ٣، ٢، ١: شاخص ذيل جهت كميته دانشگاههاي تيپ  تبصره

  سال با دقت بيشتر مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ٣كه كميته هاي با موافقت اصولي زير 

 :سايتميزان بروز رساني وب -

 امتياز) ٥اطالعات كامل اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي ( -١

 امتياز) ٥شماره تماس كميته (آدرس و  -٢

 امتياز) ٥باشند) (هاي همكار و تعيين عضويت در شبكه (دركدام شبكه همكار عضو ميجدول شبكه -٣

 امتياز) ٥صورتجلسات كميته كشوري تحقيقات  دانشجويي ( -٤

 امتياز) ٥هاي تحقيقات دانشجويي (لينك سايت كميته كشوري تحقيقات دانشجويي و ساير كميته -٥

 امتياز) ١٠ها (ني اخبار مربوط به كميتهبروزرسا - ٦

  امتياز) ٥هاي مصوب كميته كشوري تحقيقات دانشجويي (دستورالعمل ها و آيين نامه -٧

  

  ١٣٩٧ها )در سال ها ( مقاالت و طرحهاي تحقيقات دانشجويي دانشگاههاي پژوهشي كميتهفعاليت )٣

  

هاي دانشجويي مصوب كميتهها، تعداد طرحدانشجويي دانشگاههاي تحقيقات هاي پژوهشي كميتهمنظور از  فعاليت

هاي كميته Scopusپايگاه داده  ٢٠١٨و تعداد مقاالت انتشار يافته١٣٩٧ها در سال هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه

 Student Researchهاي علوم پزشكي كشور تحت (وابستگي سازماني)، تحقيقات دانشجويي دانشگاه

Committee  باشديا هر آدرسي كه قبال به اطالع دفتر كشوري رسيده باشد، مي و.  

  

 Student(وابستگي سازماني)،  Affiliationبطور كلي به ازاي هر مقاله استخراج شده تحت  :١تبصره

Research Committee  از پايگاهScopus گيرد.، يك امتياز تعلق مي٢٠١٨در سال  

هاي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي، در صورتي منتج از محل طرح ٢٠١٨مقاالت استخراج شده در سال  :٢تبصره

در بخش تقدير و تشكر به شماره طرح مصوب دفتر تحقيقات دانشجويي اشاره شده باشد، امتياز ويژه كسب نموده  كه

  باشند.مي ٢و داراي ضريب 

كميته  طرح مصوب ٣به ازاي هر : يكجوئي دانشگاه هاي تيپ امتياز دهي طرح هاي تحقيقاتي دانش :٣تبصره

ارائه عنوان طرح به زبان انگليسي  گردد.ارائه  دنمايه شده باشن  Scopus پايگاه مقاله كه در يك، تحقيقات دانشجويي



٦  
 

به شماره طرح  )Acknowledgement( شكرتجهت پايش آن الزامي مي باشد و همچنين در بخش تقدير و 

  .مصوب دفتر تحقيقات دانشجويي اشاره شده باشد

كميته  طرح مصوب ٥به ازاي هر  : دوامتياز دهي طرح هاي تحقيقاتي دانشجوئي دانشگاه هاي تيپ  :٤تبصره

انگليسي ارائه عنوان طرح به زبان  گردد.ارائه  دنمايه شده باشن Scopus پايگاه مقاله كه در يك، تحقيقات دانشجويي

به شماره طرح  )Acknowledgement( جهت پايش آن الزامي مي باشد و همچنين در بخش تقدير و تشكر

  .مصوب دفتر تحقيقات دانشجويي اشاره شده باشد

كميته  طرح مصوب ٨به ازاي هر  :سهامتياز دهي طرح هاي تحقيقاتي دانشجوئي دانشگاه هاي تيپ : ٥تبصره

ارائه عنوان طرح به زبان انگليسي  گردد.ارائه  دنمايه شده باشن Scopus پايگاه مقاله كه در يك، تحقيقات دانشجويي

به شماره طرح  )Acknowledgement(جهت پايش آن الزامي مي باشد و همچنين در بخش تقدير و تشكر 

  .مصوب دفتر تحقيقات دانشجويي اشاره شده باشد

 باشند. نامه دانشجوئيپايان كليه طرح هاي مصوب و ارسالي نبايد  )١

 قرارداد طرح پژوهشي (با استاد يا دانشجو) مي بايست پيوست گردد. )٢

 طرح پژوهشي مي بايست پيوست گردد.تاييد كميته اخالق  )٣

 شوند.هاي علوم پزشكي براساس تيپ دانشگاهي با يكديگر مقايسه ميهاي تحقيقات دانشجويي دانشگاهكميته )٤

  

امتياز ساختار 

  فيزيكي

الزامي موارد 

  نيروي انساني

  هاي تحقيقات دانشجوييهاي پژوهشي كميتهامتياز فعاليت

  )Scopus Database پايگاههاي دانشجويي مصوب و مقاالت انتشار يافته در(طرح

در   Scopusامتياز مقاالت نمايه شده 

مصوب هاي  منتج از طرح ٢٠١٨سال 

  كميته تحقيقات دانشجويي

 ٩٧سال هاي مصوب تعداد طرح

مصوب كميته تحقيقات 

  دانشجويي

 پايگاهتعداد مقاالت كميته در

Scopus  ٢٠١٨در سال  

F  E  C B A 

  

:فرمول                                               E (A+B+٢C+ F  ) =T 
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  است. كسب كرده ذيل راات به طور مثال: دانشگاه علوم پزشكي.................. مورد ارزيابي قرار گرفته و امتياز

  

امتياز ساختار 

  فيزيكي

موارد الزامي 

  نيروي انساني

  هاي تحقيقات دانشجوييهاي پژوهشي كميتهامتياز فعاليت

  )Scopus Database پايگاههاي دانشجويي مصوب و مقاالت انتشار يافته در(طرح

در   Scopusامتياز مقاالت نمايه شده 

مصوب هاي  منتج از طرح ٢٠١٨سال 

  كميته تحقيقات دانشجويي

 ٩٧هاي مصوب سال تعداد طرح

مصوب كميته تحقيقات 

  دانشجويي

 پايگاهتعداد مقاالت كميته در

Scopus  ٢٠١٨در سال  

٥٠  E  ٤٠ ١٠ ٥ 

  

+٥*٢+١٠+٤٠) E  :فرمول                                            ١١٠=(  ٥٠ 

 

 ١١٠با توجه به محاسبه شاخص ارزشيابي كميته هاي تحقيقات دانشجويي، طبق فرمول فوق، امتياز دانشگاه فرضي  توضيح:

  ٥٠ها در تيپ مربوطه، از سقف امتياز  امتياز دانشگاه مذكور از بخش ساختار با توجه به امتياز بقيه دانشگاه كه نهايتاً ؛خواهد بود

  محاسبه خواهد شد.

   



٨  
 

  

  دو پيوست شماره 

  

  
  ١٣٩٧سال –هاي زيست پزشكي دانشگاهي هاي اخالق در پژوهش هاي ارزشيابي كميته شاخص

 
 

 

  

  امتياز) ١٠٠هاي اخالق در پژوهش دانشگاهي و سازماني( عملکرد كميته

(اخالق در انتشار آثار پژوهشي، اخالق در کار با  هاي زيست پزشکيهاي اخالق در پژوهشالف. برگزاري کارگاه

  امتياز) ٥٠هي و...)  توسط کميته (حيوانات آزمايشگا

  
  

  

 

A
        

       

 



٩  
 

B
        

       

 
 = A+B

      

هاي زيست پزشـكي (در ايـن نامـه  برنامـه، محتـوا و      نامه تأييديه برگزاري كارگاه توسط دبيرخانه كميته ملي اخالق در پژوهش 
 مدرسين كارگاه بايد تاييد شده باشند)

شـماره همـراه و آدرس   (فهرست امضاء شده توسط تمامي شركت كنندگان به همـراه   كنندگانشركت اطالعات و اسامي فهرست 

 ايميل)

 .باشد دسترس فراخوان و برنامه كارگاه قابل كه ي اخالق در پژوهشپژوهشي يا كميته معاونت سايت وب از ايصفحه لينك 

 ١٣٩٧ليست و تعداد كل اعضاي هيات علمي دانشگاه/ دانشكده در سال  

 ١٣٩٧ال دانشگاه/دانشكده در س ليست و تعداد كل 

 

  

  توجه:
  يك از مستندات ذكر شده در اين شاخص، امتياز كل صفر محاسبه خواهد شد.هر در نقص درصورت 

  ساعت آموزشي) باشد. ٦هر كارگاه بايد حداقل (يك روزه/   

امتياز هر گروه به صورت جداگانه محاسبه و امتياز  مجموعهاي ذكر شده، براي هريك از گروه در صورت برگزاري چندين كارگاه  

 امتياز دو گروه خواهد بود. مجموعنهايي 

اي، )، دكتـراي حرفـه  PhDمنظور از دانشجويان تحصيالت تكميلي (كليه دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي ( 

 باشد.دستياران تخصصي و فوق تخصصي) مي

% اعضـاي هيـات علمـي و دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي در       ١٠٠منوط به شـركت   كسب امتياز كامل در اين بخش 

هـاي اخـالق در پـژوهش    ، در كارگـاه ١ تيـپ  هـاي دانشگاه % در٢٥و  ٢تيپ  هايدانشگاه% در ٥٠، ٣تيپهاي دانشگاه

  باشد.برگزار شده توسط كميته اخالق در پژوهش مي

  امتياز) ٥٠پژوهش و حسن اجراي مطالعات ( ب. نظارت بر رعايت استانداردهاي اخالق در انجام
 

 

   

   



١٠  
 

  

  

 

به تفكيك نوع طرح (كارآزمايي باليني، مطالعات حيواني يا ساير مطالعات غير  ١٣٩٧هاي در حال اجرا طي سال ارائه ليست كل طرح -١

 ها اعالم آمار دقيق تعداد هر يك از طرحاي) با مداخله

ي اخالق در پژوهش (صورتجلسه امضاء شده توسط تمامي ي كميتهدر جلسهجهت نظارت اخالقي  شده هاي انتخاب طرح يستلارائه  -٢

باشـد، بـراي ايـن مسـتند     هاي انتخاب شده جهت نظارت ميرئيس كميته كه حاوي ليست طرح ياحداقل دبير و  يااعضاي كميته و 

 ضروري است)

رح هاي در حال اجراي آن گروه (كارآزمـايي  هاي درنظر گرفته شده جهت نظارت به كل طبراي محاسبه اين شاخص تعداد كل طرح

 ٢٠محاسبه خواهـد شـد. بـه عنـوان مثـال: اگـر دانشـگاهي         ١٣٩٧اي)، طي سال باليني/ مطالعه حيواني/ مطالعه انساني غيرمداخله

هـاي بـاليني   طرح انساني غير مداخله اي دارد و طبق صالحديد كميته، فقط كارآزمـايي   ٧٠مطالعه حيواني و  ١٠كارآزمايي باليني، 

كارآزمايي باليني مورد بررسي و نظارت قرار بگيرد.  ٦بايد  ٣شوند، براي كسب امتياز كامل، در دانشگاه تيپ جهت نظارت انتخاب مي

-طرح از ساير گروه ٤باشد، ضروري است عدد كمتر مي ١٠هاي درنظر گرفته شده جهت نظارت از ضمنا با توجه به اينكه تعداد طرح

اي) ه (ترجيحا مطالعات حيواني و درصورت عدم اجراي مطالعات حيواني در دانشگاه از ساير مطالعات انساني غير مداخلههاي ذكر شد

  جهت نظارت انتخاب شود.

  )١ تيپ هايدانشگاه% ١٠ ،٢ تيپ هايدانشگاه% ٢٠ ،٣ تيپ هايدانشگاه براي% ٣٠(      
ي مذكور عنوان طرح اخالقي با امضاي رئيس و يا دبير كميته (ضروري است در نامهنامه و يا احكام ناظرين تعيين شده جهت نظارت  -٣

 انتخاب شده جهت نظارت و نام ناظر اخالقي ذكر شود.)

الزم بـه ذكـر    -به صورت مجزا براي هـر طـرح  اخالقي  ناظر توسط ها نامه پايان يا ها طرح بر شده انجام هاي كامل نظارت گزارشارائه  -٤

 توسط ناظر مربوطه مورد بازديد قرار گرفته باشد.بار  ١بايد  حداقلاست كه هر طرح انتخاب شده جهت نظارت، طي يك سال 

  

  توجه:
  يك از مستندات ذكر شده در اين شاخص، امتياز كل صفر محاسبه خواهد شد.هر در نقص درصورت 

 باشد.و ليست موارد انتخاب شده جهت نظارت ضروري مي ١٣٩٧طي سال  هاي در حال اجراارائه ليست تفكيك شده كل طرح  

 باشد. ، به هيچ عنوان قابل قبول نميناقص يهاشگزار 

طرح باشد، از ساير موضوعات ذكـر شـده    ١٠كمتر از  ١٣٩٧هاي كارآزمايي باليني در حال اجرا طي سال درصورتيكه تعداد طرح 

 ب شود.  انتخا جهت نظارت

  

 



١١  
 

 

  

  هاي زيست پزشکي (خود ارزيابي):در پژوهشي اخالق کارشناس کميتهمحاسبه امتياز توسط 
  

٥٠    
٥٠    
١٠٠    

  

  

  هاي زيست پزشکي:اخالق در پژوهش ي مليي کميتهدبيرخانهمحاسبه امتياز نهايي توسط 

  

٥٠    
٥٠    
١٠٠    

 

   



١٢  
 

  سه پيوست شماره 

  
 

هاي ثبت بيماري و پيامدهاي سالمت در گسترش تحقيقات علوم پزشكي و ارزيابي مشكالت  نظر به اهميت نقش نظام

بيماري ها يا رويداد هاي بهداشتي به عنوان يك اولويت مهم در دستور كار معاونت تحقيقات و نظام سالمت در كشور، ثبت 

به مشاركت دانشگاه هاي علوم پزشكي و  ١٣٩٧فناوري وزارت متبوع قرار گرفته است لذا درارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي سال 

  از تعلق مي گيرد.خدمات درماني در برنامه هاي ثبت بيماري و پيامد هاي سالمت امتي

  بخش اول 
  تعريف برنامه ثبت:

ثبت بيماري ها و پيامد هاي سالمت عبارت است از جمع آوري مستمر و نظام مند اطالعات كليه افراد در يك جمعيت 
مشخص كه براي آنها يك بيماري يا رويداد بهداشتي خاص تشخيص داده شده است بديهي است فرايند مورد نظر درمدت زمان 

و از پيش تعريف شده انجام مي گيرد و هدف آن ايجاد منبع قابل اعتماد اطالعات از بيماري/ رويداد بهداشتي در جامعه  معين
ثبت بيماري/ رويداد بهداشتي داراي دو فرايند اصلي و  هاي بيمار محور و اقدامات موثر بهداشتي درماني است. جهت پژوهش
  حمايتي است. 

  ت:فرايند اصلي يك برنامه ثب
 شناسايي بيمار/ مورد بهداشتي .١

 جمع آوري اطالعات از بيمار/ مورد بهداشتي .٢

 ثبت اطالعات در سامانه مربوط به ثبت .٣

 كنترل كيفي و پااليش اطالعات .٤

 تحليل و تدوين گزارش .٥

  استفاده از اطالعات  حاصل از برنامه ثبت در تحقيقات علوم پزشكي .٦

  فرايند هاي  حمايتي يك برنامه ثبت:
  نساني مورد نياز منابع ا .١
  آموزش و توانمندسازي نيروي انساني و كارشناسان برنامه ثبت .٢
  تامين ابزار و تكنولوژي الزم  .٣
 تامين منابع مالي  .٤

  حاكميت و مديريت برنامه ثبت .٥



١٣  
 

  مشخصات مجري برنامه ثبت:

مشخصات كامل  مجري برنامه ثبت شخص حقيقي يا حقوقي است كه توانمندي تدوين و اجراي يك برنامه ثبت را با  

  برنامه ثبت و رعايت استاندارهاي بين المللي در خصوص بيمار/ مورد بهداشتي داشته باشد.

: مشاركت دانشگاه هاي علوم پزشكي در تمام يا بخشي از برنامه ثبت اعم از فرايندهاي اصلي يا حمايتي مشمول ١تبصره 

  امتياز خواهد بود.

دانشگاه هاي  ساير: چنانچه مركزيت ثبت در يكي از دانشگاه ها و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به آن دانشگاه باشد، ٢تيصره 

  علوم پزشكي كه در برنامه ثبت مذكورمشاركت مي كنند از امتياز برنامه ثبت برخوردار خواهند شد.

همكارچندين برنامه ثبت باشد به ازاي هر برنامه ثبت امتياز  : اگر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني مجري و يا٣تبصره

  جداگانه در نظر گرفته خواهد شد.

  

  

  برنامه ثبت تفاهم نامه 

تفاهم نامه برنامه ثبت في مابين شخص حقيقي/ حقوقي مجري برنامه ثبت و شركاي برنامه ثبت منعقد مي گردد و توجه 

  به موارد زير در تفاهم نامه ضروري است.

 الكيت اطالعات حاصل از برنامه ثبت م  
  سهم همكاران برنامه ثبت دربهره برداري از اطالعات  
 مالكيت معنوي گزارشات و مستندات منتشر شده ازبرنامه ثبت  
 زمان انتشار گزارش از برنامه ثبت 
 حاميان مالي برنامه ثبت 
 تعهدات في مابين بين مجري برنامه ثبت با حاميان مالي برنامه ثبت  

  

  وفقيت برنامه ثبت:م

برنامه ثبت در صورتي يك برنامه ثبت موفق خواهد بود كه  موارد زير را در خصوص ثبت بيماري/ رويداد بهداشتي مورد 

  نظر به ترتيب اولويت به انجام برساند.

  فاز اول، شروع برنامه ثبت: 
  تهيه پروپوزال  برنامه اجرائي و عملياتي ثبت .١

  تدوين راهنما و فرم هاي استاندارد  .٢

 ايجاد بانك اطالعاتي معتبر جهت ثبت اطالعات .٣

 جلب همكاري محققين حقيقي يا حقوقي داخل و خارج كشور .٤

  شروع برنامه به صورت پايلوت و جمع آوري اطالعات .٥

  



١٤  
 

 فاز دوم، استقرار برنامه ثبت: 
 تداوم جمع آوري اطالعات .٦
 كنترل كيفي اطالعات  .٧
 ساالنه تهيه گزارش .٨

  فاز سوم، توسعه برنامه ثبت:
 تداوم جمع آوري اطالعات .٩

 استفاده از اطالعات به منظور پژوهش هاي علمي و كاربردي .١٠
 استفاده از اطالعات حاصل از برنامه ثبت در امور اجرايي و سياست گزاري .١١
 انتشارگزارش هاي دوره ايي  .١٢

  

  ارزشيابي برنامه ثبت

  هدف از ارزشيابي برنامه ثبت:
نظام ثبت بيماري نمايي واقعي از واقعيت بيماري /مورد بهداشتي را در جامعه بر روي محقق و سياستگذار در حوزه 

بهداشت و درمان مي گشايد لذا ارزشيابي اين برنامه نيز يك روند پويا است كه كليه فازهاي يك برنامه ثبت موفق را از مراحل 

مي گيرد و هدف آن اطمينان از دست يابي به اطالعات درست و قابل اعتماد از بيماري  اجرايي تا بهره برداري از اطالعات در بر

  يا رويداد بهداشتي و تشويق به پايه ريزي تحقيقات با رويكرد حل مشكالت بهداشتي، درماني است. 

و توسعه برنامه شاخص هاي ارزشيابي برنامه ثبت همان مراحل اجرايي برنامه ثبت است كه در سه فاز شروع ،استقرار 

% امتياز را به ٢٠% امتياز برنامه ثبت مربوط به فاز اول و فاز هاي دوم و سوم هر كدام ٦٠در هر برنامه ثبت ثبت بيان گرديد. 

  خود اختصاص مي دهند. 

لذا در تمام : جمع آوري اطالعات مربوط به بيماري/ رويداد بهداشتي موضوع برنامه ثبت، ركن اصلي هر برنامه ثبت است ٤تبصره 

  فازهاي برنامه ثبت شرط اصلي كسب امتياز تداوم روند جمع آوري اطالعات خواهد بود.

: در هر سال ارزشيابي امتياز يك برنامه ثبت بر اساس مرحله ايي كه ثبت در آن قرار دارد از ابتدا محاسبه خواهد شد. به ٥تبصره 
  ه بر امتياز فاز سوم امتياز هاي مربوط به  فاز اول و دوم لحاظ خواهد شد.اين معني كه چنانچه ثبت در فاز سوم قرار دارد عالو

 

   



١٥  
 

  بخش دوم
  تعريف شاخص هاي برنامه ثبت

  )   شاخص هاي فاز اول، شروع برنامه ثبت:- الف
  تهيه پروپوزال  برنامه اجرائي و عملياتي ثبت .١

ثبت را تشريح مي كند و منضم به جدول زمان  وعملياتي كه فرايند هاي علمي برنامه ثبت بايد در قالب يك پروپوزال

بندي، منابع مالي مورد نياز، و شركا و ذي نفعان برنامه ثبت باشد، ارائه گردد. راهنماي تدوين پروپوزال مذكور و جداول مربوط  

  موجود است.  http://registry.hbi.irدر سايت

تر برنامه ملي نظام ثبت بيماري ها و پيامد هاي سالمت مستندات مورد نياز: ارائه پروپوزال تصويب شده از جانب دف

  معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت

     % از امتياز فاز اول برنامه ثبت٢٠ميزان امتياز: 
  تدوين راهنما و فرم هاي استاندارد  .٢

ذا ضروري است استاندارد هر برنامه ثبت داراي متغيرهاي اختصاصي است كه معيار ورود اطالعات بيمار در مطالعه است ل

 National  Data Standard Patient Inclusionهاي هر ثبت مطابق با  استانداردهاي بين المللي ورود اطالعات افراد (

Criteria(   در حوزه بيماري/ مورد بهداشتي باشد و به منابع معتبرخارجي و تجارب ديگر كشورها در خصوص ثبت توجه

  بين المللي در خصوص بيماري/  موردبهداشتي باشد. Data Codingثبت اطالعات با مالحظه شود و برنامه ريزي جهت 

  مستندات مورد نياز: جدول متغيرهاي اختصاصي ثبت، فرم هاي استاندارد جمع آوري اطالعات

     % از امتياز فاز اول برنامه ثبت٣٠ميزان امتياز: 
 ايجاد بانك اطالعاتي معتبر جهت ثبت اطالعات .٣

بانك اطالعاتي ثبت بيماري/مورد بهداشتي نرم افزاري است كه از قابليت ثبت داده ها در حجم وسيع برخوردار بوده ودر هر 

زمان امكان تغيير در متغير هاي ثبت را داشته باشد همچنين منابع اطالعاتي مختلف را مرتبط كرده و قابليت گزارش 

ه هاي نادرست و غير متعارف با اصول ثبت و تحليل اطالعات از ديگر گيري داشته باشد. توان نرم افزاري حذف داد

  ضروريات بانك اطالعاتي دربرنامه ثبت است.

  مستندات مورد نياز: بانك اطالعاتي الكترونيك جهت جمع آوري اطالعات

     % از امتياز فاز اول برنامه ثبت٢٠ميزان امتياز: 
 خارج كشورجلب همكاري محققين حقيقي يا حقوقي داخل و  .٤

جلب مشاركت دانشگاه هاي علوم پزشكي، مراكز تحقيقات علوم پزشكي و انجمن هاي علمي داخل و خارج كشور موجب انتقال 

هاي استاندارد كمك مي كند همچنين اين مهم، سبب گسترش ارتباطات و تجارب شده و به جمع آوري اطالعات با مقياس

  شود.  بت ديگر كشورها ميهمكاري هاي بين المللي با برنامه هاي ث

مستندات مورد نياز: تفاهم نامه مجري برنامه ثبت با نهادهاي مذكور كه ميزان و نوع همكاري به انضمام در صد بهره برداري 

  طرفين از اطالعات حاصل از ثبت و ديگر تعهدات في مابين در آن ذكر شده باشد.



١٦  
 

     % از امتياز فاز اول برنامه ثبت١٠ميزان امتياز: 
  شروع برنامه به صورت پايلوت و جمع آوري اطالعات .٥

هر برنامه ثبت قبل از شروع بهتر است در مقياس كوچك اجرا شده در اين صورت نيازهاي پرسنلي، آموزش هاي نيروي انساني، 

  هاي علمي و اجرايي به دقت سنجيده مي شود.پيش بيني توان مالي، جمعيت هدف و ساير كارپردازي

  ورد نياز: گزارش نتايج از اجراي پايلوت برنامه ثبتمستندات م

     % از امتياز فاز اول برنامه ثبت٢٠ميزان امتياز: 

  

  )  شاخص هاي فاز دوم، استقرار برنامه ثبت:-ب

 تداوم جمع آوري اطالعات .١

اول برنامه ثبت در  پس از انجام برنامه ثبت به صورت پايلوت عمليات جمع آوري اطالعات با مالحظه تمامي شاخص هاي فاز
  جمعيت هدف صورت مي پذيرد

  مستندات مورد نياز: گزارش كامل اطالعات جمع آوري شده

 % از امتياز فاز دوم٤٠ميزان امتياز: 

 كنترل كيفي اطالعات  .٢

به موقع ، كامل بودن اطالعات، صحت اطالعاتاطالعات بدست آمده در برنامه ثبت نيازمند كنترل و پااليش است به نحوي كه از 
  اطمينان حاصل كرد. ارتباط منابع اطالعاتي مختلفو  بودن اطالعات

  مستندات مورد نياز: گزارش كنترل كيفي
  % از امتياز فاز دوم٤٠ميزان امتياز: 

  تهيه گزارش ساالنه .٣

  است.گزارش برنامه  در بر گيرنده ارائه نتايج عملياتي در خصوص هر كدام از شاخص هاي فاز اول برنامه ثبت 

  مستندات مورد نياز: گزارش عمليات يك ساله برنامه ثبت

     % از امتياز فاز اول برنامه ثبت٢٠ميزان امتياز: 
 

 
  ) شاخص هاي فاز سوم، توسعه برنامه ثبت:- ج

 تداوم جمع آوري اطالعات .١

حظه تمامي شاخص هاي جمع آوري اطالعات مربوط به بيماري/ رويداد بهداشتي ركن اصلي هر برنامه ثبت است كه با مال
  فاز اول برنامه ثبت در جمعيت هدف صورت مي پذيرد

  مستندات مورد نياز: گزارش كامل اطالعات جمع آوري شده

  % از امتياز فاز سوم برنامه ثبت٣٠ميزان امتياز: 
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 استفاده از اطالعات به منظور پژوهش هاي علمي و كاربردي .٢

شناسي  ماري/ رويداد بهداشتي در جامعه زير ساخت مناسب پايه ريزي پژوهش هاي بيمار محور در زمينه علتاطالعات درست و قابل اعتماد از واقعيت بي

ست و درمان بيماري است بر اين اساس پژوهش هاي مختلف علوم پزشكي با محوريت حل مشكالت بهداشتي جامعه برنامه ريزي مي گردد الزم به ذكر ا

ار محور شاخصي ضروري براي ارزشيابي يك برنامه ثبت نيست اما چنانچه يك برنامه ثبت در دستيابي به اين شاخص تدوين پروتوكل  پژوهش هاي بيم

 شاخص موفق باشد امتياز برتري نسبت به ديگر برنامه هاي ثبت خواهد داشت.

  ال مستندات مورد نياز: تدوين پژوهش هاي علمي و كاربردي بر اساس اطالعات حاصل از ثبت در قالب پروپوز
 % از امتياز فاز سوم برنامه ثبت٣٠ميزان امتياز: 

 
 استفاده از اطالعات به منظور برنامه ريزي اجرايي و سياست گزاري .٣

يكي از اهداف مهم اجراي برنامه ثبت بيماري/ رويداد بهداشتي دستيابي سياست گزاران بهداشت به شواهد قابل اعتماد در 
به بيماران در كشور است اين مهم به شناخت فوريت هاي اقدامات بهداشتي درماني و توزيع ارزيابي وضعيت ارائه خدمات باليني 
  عادالنه اين خدمات كمك مي كند.

  مستندات مورد نياز: تدوين پروتوكول هاي ارائه خدمات به بيماران
 % از امتياز فاز سوم برنامه ثبت٣٠ميزان امتياز: 
 

  انتشارگزارش هاي دوره ايي  .٤

هاي تحقيقاتي در  هاي تخصصي  اطالعات با گروهرش هاي دوره اي از ثبت در تعامل با منابع بين المللي و ايجاد شبكهانتشار گزا
 هاي ملي و بين المللي مبتني بر ثبت مي گردد. و دانش بيشتر در اجراي طرح  داخل و خارج كشور منجر به كسب مهارت

  در تعامل با منابع بين الملليمستندات مورد نياز: انتشار گزارش هاي دوره اي 
   % از امتياز فاز سوم برنامه ثبت١٠ميزان امتياز: 

  

   



١٨  
 

  

  

  ١٣٩٧ها و پيامدهاي سالمت در سالهاي علوم پزشكي در برنامه ثبت بيماريدانشگاه  ها و مستندات الزم در ارزيابي فعاليتامتياز شاخص

متيازادرصد   شماره هاي فاز اولشاخص مستندات مورد نياز 

٢٠% 

ارائه پروپوزال بر اساس فورمت استاندارد برنامه 
ها و پيامد هاي سالمت ملي نظام ثبت بيماري

قابل دسترسي در وب سايت معاونت تحقيقات 
 و فناوري وزارت بهداشت 

 ١ تهيه پروپوزال  برنامه اجرائي و عملياتي ثبت

٣٠% 
جدول متغيرهاي اختصاصي ثبت، فرم هاي 

جمع آوري اطالعات و ارايه گزارش استاندارد 
 نحوه تعيين متغيرها و استانداردهاي برنامه

تدوين راهنما، تعيين متغيرها و فرم هاي 
 استاندارد

٢ 

٢٠% 
معرفي بانك اطالعاتي الكترونيك و نرم افزار 

 ثبت و مديريت اطالعات
ايجاد بانك اطالعاتي و تهيه نرم افزار ثبت 

 اطالعات
٣ 

١٠% 

مجري برنامه ثبت با سازمانهاي  تفاهم نامه
حقوقي يا افراد حقيقي كه ميزان و نوع 

همكاري به انضمام در صد بهره برداري طرفين 
از اطالعات حاصل از ثبت و ديگر تعهدات في 

 مابين در آن ذكر شده باشد.

جلب همكاري با اعضاي حقيقي يا حقوقي 
 داخل و خارج كشور

٤ 

 ٥ اجراي پايلوت برنامه ثبت گزارش نتايج اجراي پايلوت %٢٠

متيازادرصد   شماره هاي فاز دومشاخص مستندات مورد نياز 

٤٠٪  ١ جمع آوري اطالعات ارايه آمار و گزارش 

٤٠٪  ٢ كنترل كيفي اطالعات گزارش كنترل كيفي 

٢٠٪  ٣ تهيه گزارش ساالنه ارايه گزارش ساالنه 

متيازادرصد   شماره فازسومهاي شاخص مستندات مورد نياز 

٣٠٪  ١ جمع آوري اطالعات ارايه آمار و گزارش 

٣٠٪  
و مستندات مربوط به پژوهشهاي ارايه گزارش 

ثبتبرنامه صورت گرفته بر اساس   
 ٢ استفاده از ثبت در پژوهش

٣٠٪  
  ارايه گزارش و مستندات مربوط به راهنماها،

هاي علميو دستورالعمل ها، نامهآيين  

در امور اجرايي و سياست استفاده از ثبت 
   گزاري

٣ 

١٠٪  
انتشار گزارش هاي دوره اي در تعامل با منابع 

الملليبين  
ثبت انتشار گزارش  ٤ 
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  چهار پيوست شماره                                         

  كوهورت                                          

  ايران در نگر آينده اپيدميولوژيك مطالعات                                       

  

 هاي زمينه در و پژوهشگران  و پژوهش ها  انديشمندان تشويق براي ٢٠١٤ سال از ايران در نگر آينده اپيدميولوژيك مطالعات

اين مطالعات منابع و ظرفيت هاي   .است شده اندازي راهو... در سراسر ايران  تغذيه و بهداشت اپيدميولوژي، پزشكي،علوم 

 شايع در رابطه با خطر عواملبيماري  و  شناسايي منظور به مطالعه، اين در شركت به راموجود در دانشگاه هاي علوم پزشكي 

 ارتقاء و سالمت نظام صالحا نگر آينده اپيدميولوژيك مطالعات نهايي هدف ايران سوق داده است ، در مزمن هاي بيماري ترين

  .است جهان در پزشكي دانشرشد و توسعه  در مرحله نخست و ايرانيان، سالمت

در گسترش تحقيقات علوم پزشكي و ارزيابي  ايران در نگر آينده اپيدميولوژيك مطالعاتنقش و نظر به اهميت 

يك اولويت مهم در دستور كار معاونت به عنوان  ايران در نگر آينده اپيدميولوژيك مطالعاتمشكالت نظام سالمت در كشور 

به مشاركت دانشگاه هاي  ١٣٩٧لذا درارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي سال  ،تحقيقات و فناوري وزارت متبوع قرار گرفته است

  امتياز تعلق مي گيرد. ايران در نگر آينده اپيدميولوژيك مطالعاتعلوم پزشكي و خدمات درماني در برنامه هاي 

  

مطالعات كوهورت در كشورارزيابي   
)٦٠امتيازات ( توضيحات  رديف معيارها سواالت  گزينه ها مستندات 

□خير ٤ ..........   بلي□
 

□خير آيا پروتكل اجرايي مطالعه بصورت مكتوب در  بلي□
 دسترس مي باشد؟

)٤پروتكل اجرايي مطالعه(  ١ 

□خير ٤ ..........   بلي□
 

□خير بهداشتي و  آيا در راستاي رفع معضالت بلي□
  سالمتي منطقه اي يا كشوري مي باشد

) ٤عنوان و اهداف كهورت (  ٢ 

□خير ٢ ..........   بلي□
 

□خير آيا سواالت و اهداف مطالعه به طور شفاف در  بلي□
 پروتكل شرح داده شده است.

) ٢٤روش اجراي مطالعه (  ٣ 

□خير ٢ ..........   بلي□
 

□خير مطالعه به آيا مشخصات جمعيت شناختي  بلي□
  طور كامل شرح داده شده است؟

  
□خير ٣ ..........   بلي□

 
□خير  Participation Rateآيا ميزان مشاركت ( بلي□

of Eligible Persons درصد  ٥٠) حداقل
  بوده است؟
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□خير ٢ ..........   بلي□
 

□خير   آيا داليل عدم مشاركت افراد ثبت مي گردد؟ بلي□

)٦٠امتيازات ( توضيحات  رديف معيارها سواالت  گزينه ها مستندات 

□خير ٢ ..........   بلي□
 

□خير آيا معيارهاي ورود و خروج به طور كامل شرح  بلي□
  داده شده است؟ 

روش اجراي مطالعه (ادامه)
)٢٤ (  

٣ 

□خير ٣ ..........   بلي□
 

□خير آيا حجم نمونه، توان مطالعه، واريانس و اندازه  بلي□
  برآورد شده است؟اثر به درستي 

□خير ٢ ..........   بلي□
 

□خير آيا مدت زماني كه براي پيگيري در نظر  بلي□
گرفته شده است براي رسيدن به رابطه عليتي 

  تماس ها و پيامدها كافي مي باشد؟ 

□خير ٣ ..........   بلي□
 

□خير ) به طور كامل Exposuresآيا تماس ها ( بلي□
شرح داده شده اند و ابزارهاي جمع آوري 

  اطالعات به درستي انتخاب شده اند؟  
  

□خير ٣ ..........   بلي□
 

□خير ) به طور كامل Outcomesآيا پيامدها ( بلي□
شرح داده شده اند و ابزارهاي جمع آوري 

  اطالعات به درستي انتخاب شده اند؟ 
□خير ٢ ..........   بلي□

 
□خير  درصد است؟ ٢٠*آيا ريزش حداكثر  بلي□

□خير ٢ ..........   بلي□
 

□خير آيا پروتكل تضمين و كنترل كيفي مطالعه  بلي□
  موجود مي باشد؟

 

تضمين و كنترل كيفي 
)١٠ (  

٤ 

□خير ٢ ..........   بلي□
 

□خير آيا از روش هاي جمع آوري اطالعات معتبر  بلي□
اعتبار سنجي استفاده شده است و يا درصدد 

  مي باشند؟
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□خير ٢ ..........   بلي□
 

□خير آيا گروه نظارتي و اجرايي تضمين و كنترل  بلي□
  كيفي به طور جداگانه تعريف شده است؟

)٦٠امتيازات ( توضيحات  رديف معيارها سواالت  گزينه ها مستندات 

□خير ٢ ..........   بلي□
 

□خير تضمين و كنترل (ادامه)  ديده اند؟آيا تيم اجرايي آموزش ها  بلي□
) ١٠كيفي (  

٤ 

□خير ٢ ..........   بلي□
 

□خير آيا مستندات مبني بر فعاليت تيم تضمين  بلي□
كنترل كيفي (نظارت، تكميل چك ليست، 
پاكسازي اطالعات، پيگيري رفع اشكاالت و 

  غيره) موجود است؟
□خير ٤ ..........   بلي□

 
□خير )٨راه اندازي كهورت (  آغاز گرديده است؟آيا فاز ثبت نام  بلي□  ٥ 

□خير ٤ ..........   بلي□
 

□خير   *آيا فاز پيگيري آغاز شده است؟ بلي□

□خير ٢ ..........   ٦ ) ٥*انتشارات ( تعداد مقاالت  .......... بلي□
□خير ٣ ..........   ژورنال Impact Factor .......... بلي□
□خير ٥ ..........   بلي□

 
□خير آيا نتايج مطالعه در نهايت براي منطقه تحت  بلي□

  پوشش مطالعه مفيد فايده بوده است؟
*استفاده از نتايج در جهت 

)٥سالمت ( ءارتقا  
٧ 

  .امتياز موارد ستاره دار * مي تواند براي مطالعاتي كه هنوز فاز پيگيري در آن ها آغاز نشده است محاسبه نگردد  
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  پنجپيوست 

  "١٣٩٧"شاخص های  ارزشيابی آزمايشگاه های جامع تحقيقات  دانشگاه های علوم پزشکی در سال 

  
  هاي علوم پزشكي كشور در دو گروه صورت مي گيرد.ارزشيابي آزمايشگاه هاي جامع تحقيقات دانشگاه 

  

  

  شاخص  حيطه  رديف

١ 
   ها و تجهيزات جديد و اضافه شده دستگاه

  بانك مواد مصرفي اضافه شده

  اهميت  -تنوع  -تعداد  -

 مواد مصرفي  -

  كيفيت نگهداري -

  خدمات آزمايشگاه ٢

   تعداد تست ها -

  درآمد -

  رضايت مشتريان -

٣  

  فرايندهاي مديريتي

 
 
 

   توانمند سازي پرسنل -

  دانشگاه)جذب بودجه (داخل و خارج از  -

  سايت و كارايي وجود وب -

 شگاهي و ستاد وزارتانتعامالت بين د -

  ارائه فاكتور و رسيد انبار و مستندات الزم -  گزارش هزينه كرد اعتبارات ابالغ شده از طرف معاونت  ٤

يك گروهنام دانشگاه هاي شركت كننده در   

  نام دانشگاه  رديف    نام دانشگاه  رديف
  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ٦    اهوازدانشگاه علوم پزشكي   ١

  دانشگاه علوم پزشكي مازندران  ٧    دانشگاه علوم پزشكي ايران  ٢

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  ٨    دانشگاه علوم پزشكي تهران  ٣

  دانشگاه علوم پزشكي كرمان  ٩    دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   ٤

  پزشكي تبريزدانشگاه علوم   ١٠    دانشگاه علوم پزشكي شيراز  ٥

يك  گروهالف : ارزشيابي آزمايشگاه هاي جامع تحقيقات دانشگاه هاي   
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  شاخص  حيطه  رديف

  نيروي انساني  ١

   وجود چارت تشكيالتي مصوب -

  تعداد نيروي انساني شاغل -

  ميزان تحصيالت -

  سابقه تدريس در كارگاه -

  فضاي فيزيكي  ٢

   متر مربع ٧٠٠حداقل فضا  -

  توسعهقابليت  -

  وضعيت آماده سازي -

٣  
   ها و تجهيزات جديد و اضافه شده دستگاه

  بانك مواد مصرفي وجود 

  اهميت  -تنوع  -تعداد  -

 مواد مصرفي  -

 كيفيت نگهداري  -

  خدمات آزمايشگاه  ٤

   ها تعداد تست -

  درآمد -

  رضايت مشتريان -

٥  

  فرايندهاي مديريتي

 
 
 

   توانمند سازي پرسنل -

  (داخل و خارج از دانشگاه)جذب بودجه  -

  سايت و كارايي وجود وب -

 شگاهي و ستاد وزارتنتعامالت بين دا -

٦  
  گزارش هزينه كرد اعتبارات ابالغ شده 

  از طرف معاونت تحقيقات

 ارائه فاكتور  -

 ارائه رسيد انبار -

  ارائه مستندات الزم -

 

 

 

 

  دو گروه: ارزشيابي آزمايشگاه هاي جامع تحقيقات دانشگاه هاي  ب
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دونام دانشگاه هاي شركت كننده در فاز   

 

 
  نام دانشگاه  رديف    نام دانشگاه  رديف

  دانشگاه علوم پزشكي همدان   ٨    دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان  ١

  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  ٩    دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  ٢

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  ١٠    دانشگاه علوم پزشكي سمنان  ٣

  دانشگاه علوم پزشكي كاشان  ١١    دانشگاه علوم پزشكي زنجان  ٤

  دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد  ١٢    دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  ٥
  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  ١٣    دانشگاه علوم پزشكي اروميه  ٦
  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  ١٤    دانشگاه علوم پزشكي يزد  ٧
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  ششپيوست 

  

  "١٣٩٧سال  پزشکی دانشگاه درمنابع الکترونيک و اطالع رسانی ابی يارزش های  شاخص "      
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                

  
  

  نحوه ارزيابي و داوري   شيوه امتياز دهي  شاخص  رديف
١  

سرانه دانلود كتاب هاي الكترونيك مجموعه 
Clinicalkey به ازاي عضو هيات علمي  

 ٢٠١٨ ميزان استفاده ساليانه در سال محاسبه 
  بخش بر تعداد عضو هيات علمي در سال مربوط

به طور مستقيم توسط مركز توسعه و 
هماهنگي اطالعات و انتشارات علمي محاسبه 

  و پس از نرمال سازي گزارش خواهد شد.
٢  

سرانه دانلود مقاالت الكترونيك مجموعه 
ScienceDirect به ازاي عضو هيات علمي  

 ٢٠١٨ميزان استفاده ساليانه در سال محاسبه 
  بخش بر تعداد عضو هيات علمي در سال مربوط

به طور مستقيم توسط مركز توسعه و 
هماهنگي اطالعات و انتشارات علمي محاسبه 

  و پس از نرمال سازي گزارش خواهد شد.
تعداد لينك قرار داده شده در وب سايت   ٣

دانشگاه و معاونت تحقيقات و فناوري به 
  سامانه هاي نوپا

براساس گزارش تهيه شده از               
Google webmaster Service 

به طور مستقيم توسط مركز توسعه و 
هماهنگي اطالعات و انتشارات علمي محاسبه 

  و پس از نرمال سازي گزارش خواهد شد.

  

  

  

  

  

  



٢٦  
 

  

  و دانشكده هاي علوم پزشكي كشوردانشگاه ها هاي پژوهشي  فعاليترزشيابي شماره تلفن هاي ضروري جهت ا

جهت برقراري ارتباط و ارسال مراجعه كرده و  WWW.HBI.IRسايت  براي اطالع از آخرين اخبار به به اطالع مي رساند
  در خصوص هر شاخص با دفاتر مربوطه در ستاد تماس حاصل نماييد. ،رات، پيشنهادات و مشكالت احتمالينقطه نظ

مشخص شده به  شاخص هايهر دفتر جهت مسئول در ستاد براي پاسخگويي در محترم ارشناسان كلفن هاي يست شماره تل 
  .مي باشد شرح ذيل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  

 تلفن كارشناس مسئول واحد /دفتر

٠٢١-٨١٤٥٥١٣٧ سركار خانم مهندس سبحاني واحد ارزشيابي دانشگاه هاي علوم پزشكي

 تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور كميته 
 حسينوآقاي جناب 

  جناب آقاي آژير
٠٢١-٨١٤٥٥١٥٥

٨١٤٥٥٦٩٦-٠٢١
٠٢١-٨١٤٥٥٦٩٨ دكتر نيك روانسركار خانم  هاي علوم پزشكي كشوري كميته  اخالق در پژوهش

٠٢١ -٨١٤٥٥٢٢٢ ضليفخانم دكتر سركار  منابع الكترونيك و اطالع رساني پزشكي
٠٢١-٨١٤٥٥١٩١  سركار خانم كامرانپور  جامع تحقيقاتيآزمايشگاه هاي 

PhD by Research  ٠٢١-٨١٤٥٤٣٠٧  سركار خانم كماليان

clinician scientist/post doc     ٠٢١-٨١٤٥٥١٩٤  دكتر حيدرزاده آقايجناب

 هاي كوهورت و بيوبانك طرح

  
 دكترپوستچي آقايجناب 

  سركار خانم دكتر محمدي

٠٢١-٨٨٢٢٩٠١١
٠٢١-٨٢٤١٥٢٣٨
٠٢١-٨٢٤١٥١٠٤

٠٢١-٨١٤٥٥١٣٩  سركار خانم دكتر مجرب  (ثبت بيماري ها)  Registryسيستم هاي 


