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................ راه اندازي سیستم ثبتمشارکت در نامه  تفاهم  

  :کلیات-1ماده 
 مراقبت ارائه اري موثر برايزهاي ثبت بیماري و پیامدهاي سالمت به عنوان اب نظر به اهمیت و نقش نظام

هاي تحقیقاتی بین  هاي همکاري ، ایجاد زمینهیگسترش تحقیقات علوم پزشکی و بهداشت مند، نظامو جامع
 اي و گسترش روابط بین المللی در خصوص مدیریت بیماري ها و مخاطرات بهداشتی در جامعه هبخشی و شبک
و مدیریت منابع امري ضروري به نظر دسترسی  هاي ثبت در جهت تامین  برنامهي اندازي و ارتقا حمایت از راه

  رسد. می
  ................................................................................................................... مقدمه و ضرورت مشارکت د رراه اندازي ثبت

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

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

و  ...................دانشگاه/معاونت پژوهشی/مرکز تحقیقات ....................نامه فی ما بین   استا این تفاهمدر همین ر
به منظور ارتقاء کمی و کیفی داده هاي ثبت  .........................................دانشگاه/معاونت پژوهشی/مرکز تحقیقات 

  باشند.  و طرفین ملزم و متعهد به اجراي مفاد آن می می شودمنعقد  ..........
  ف:اهدا -2ه ماد
  ............................. هاي الزم جهت راه اندازي و استقرار نظام ثبت اطالعات زیر ساخت کمی و کیفی توسعه - 1
 ............................................ولید شواهد و ارزیابی ایجاد بستر مناسب جهت ت - 2
 ............................ شناسی علت زمینهایجاد بستر مناسب جهت توسعه کمی و کیفی تحقیقات علوم پزشکی در  - 3
بهداشـتی   به منظور ارتقاي شـاخص هـاي    تحقیقاتی هاي گروه تخصصیشبکه سازي و ارتقاء همکاري هاي  - 4

 ....................................کشور در زمینه ....
  المللی ثبت هاي بین و همکاري با برنامه دانشگاهی توسعه ارتباطات بین - 5

  موضوع: - 3ماده 
  ثبت ...............................در  شبکه تولید داده هاي کیفی و کمی و ایجاد همکاري در زمینه 

 :روش اجراء -4 ماده
باشـد   برنامه در فرم پروپوزال پیوست تفاهم نامه که مورد تایید طرفین قرارداد می يمشخصات فنی و روش اجرا
  .به طور دقیق ذکر شده است

 تاریخ:
 شماره:

 پیوست:
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  :تعهدات طرفین - 5ماده 
  ................................................. تعهدات طرف اول: .1

 ریزي، راه اندازي سیستم ثبت ارائه مشاوره در برنامه .1.1
  الزم از مراجع ذیربطاخذ مجوز هاي  .1.2
  بانک اطالعاتی  – هاي اطالعات بالینیارائه مشاوره و آموزش تدوین فرم .1.3
  و آموزش اولیه نرم افزار مناسب براي ثبت اطالعاتدر اختیار قرار دادن  .1.4
 در مرکز طرف دومارائه مشاوره در خصوص نظارت مؤثر بر سیستم ثبت و داده هاي مستقر  .1.5
 و گزارش ثبتمشاوره و همکاري در تحلیل  .1.6
 برگزاري کارگاههاي آموزشی و توانمندسازي تیم هاي تحقیق در دانشگاههاي همکار .1.7
رعایت حقوق مادي مجریان و همکاران دانشگاهی در انتشاراتی که با سایر دانشگاه ها و مراکز بین  .1.8

 المللی انجام خواهد شد. 
  قاالترایزنی با مراجع بین المللی براي همکاري هاي الزم و انتشار م .1.9

  ............................................... تعهدات طرف دوم: .2
 .......................تامین زیرساخت الزم براي راه اندازي سیستم ثبت  .2.1
 تامین نیروي انسانی و اعتبارات الزم جهت جمع آوري و ثبت اطالعات در سامانه .2.2
 .............................................نظارت بر جمع آوري اطالعات و همکاري با  .2.3
 ..............................................همکاري هاي تحقیقاتی با استفاده از داده هاي ثبت  .2.4
 شرکت در جلسات آموزشی و برنامه ریزي .2.5

 
  ) استفاده از نتایج :6ماده 

مشارکت جزو نویسندگان خواهد طرف دوم در مقاالت اصلی که از این طرح منتشر می شود به میزان  .1
 بود.

طرف دوم در صورتیکه فرد دیگري در اجراي طرح مشارکت علمی و اجرایی داشته باشد، توسط مجري  .2
معرفی می شود. در صورت مشارکت علمی و اجرایی بر اساس اصول اخالق در  طرف اول به مجري

 انتشارات جزو نویسندگان خواهد بود. 

نتشار مقاالت اصلی، مجري دانشگاهی در صورت تمایل می توانند براي استفاده از بعد از پایان مطالعه و ا .3
کل داده هاي طرح پروپوزال هاي پژوهشی ارائه نمایند. در صورت تایید کمیته راهبري* طرح می 

 توانند از تمام داده هاي طرح ثبت استفاده نمایند.
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     ري/ نمایندگان طرف دوم مج -مسئول برنامه ثبت - *کمیته راهبري: مجري اصلی طرح

خود را داشته باشند با حوزه تحت پوشش مایل به انتشار مقاله مربوط به  ثبت ها چنانچه هر یک از  .4
  همکاري مجري اصلی طرح انتشار بالمانع می باشد.

 
  شرایط همکاري: - 6ماده 

ل می باشد و در صورت توافق طرفین تمدید مدت زمان همکاري،  از ......................... به مدت ............... سا - 1
  خواهد شد.  

 طرفین ملزم به رعایت حقوق مالکیت معنوي و اطالعات جمع آوري شده می باشند.   - 2
هر گونه استفاده از لگو و نام مراکز همکار درانتشارات و حمایت طلبی ها با اجازه طرفین بالمانع خواهد  - 3

 بود. 
  :مواردسایر  -7ماده 
................ به امضاء طرفین رسیده و از تاریخ .........ماده در تاریخ ............. 7نسخه و  ............این تفاهم نامه در  - 1

 امضاء معتبر می باشد.
  نامهامضاي طرفین تفاهم

  : .............................................دکتر 
...............................................................................   

  تاریخ:  

  ...........دکتر............................
.....................................................................................  

  تاریخ:
  ....................................................دکتر

............................................................................................  
  تاریخ

  ....دکتر............................
...................................................................................  

  تاریخ:
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