
 نامه همکاری درمانگاه دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان یوهش

 )انستیتو روانپزشکی تهران( 

 های پژوهشیدر زمینه انجام طرح

 
ت علمی دانشکده و یا أهای مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران که مجری یا همکار طرح یکی از همکاران عضو هیطرح -الف

 درمانگاه باشد. فعال در
 و دریافت کد اخالقدانشگاه تصویب طرح در معاونت پژوهشی  (1

 و درخواست همکاریدانشکده ت علمی مجری یا همکار طرح به معاونت پژوهشی أنامه از عضو هی (2

 به رئیس درمانگاهدانشکده ارجاع نامه از معاونت پژوهشی  (3

درمانگر در به عهده ولیت معرفی نمونه و نحوه ارتباط با محقق ئمسوو ،درمانگاه را داشوو ه باشوودبرنامه ویزیت در که مجری یا همکار طرح،  در صووورتی  (4
 الزم را به عمل آورند.با درمانگران هماهنگی  با نظر رئیس درمانگاه مجریان طرح ضوابط پژوهشی است. در غیر این صورت الزم استچارچوب 

 

 پزشکی ایران که مجری یا همکاری از دانشکده علوم رفتاری نداشته باشد.های مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم طرح  -ب
 تصویب طرح در معاونت پژوهشی دانشگاه و اخذ کد اخالق  (1

 نامه از عضو هیأت علمی مجری یا همکار طرح به معاونت پژوهشی دانشکده و درخواست همکاری (2

 ارجاع نامه از معاونت پژوهشی دانشکده به رئیس درمانگاه (3

 خود درمانگرولیت نظارت و قبول مسئ بادر جهت معرفی نمونه با تأیید رئیس درمانگاه  درمانگاه درمانگران هماهنگی مجری طرح با  (4

صره ست  -تب شکده و درمانگاه بدیهی ا سدان ش ن اتاق و یا وقتئهیچگونه م جاری درمانگاه را خارج از روند دهی بیماران ولیت و تعهدی برای در اخ یار گذا
 ی کند.رآوهای مربوط را جمعدرمانگر با بیماران در ارتباط بوده و دادهطبق ضوابط درمانی محقق باید زیر نظر نخواهد داشت و 

 

 سسات خارج از دانشگاه علوم پزشکی ایرانؤها یا مههای پژوهشی مصوب دانشگاطرح -ج

 گیری خواهند کرد.تصمیمهمکاری نحوه پژوهشی و آموزشی در مورد  ینمعاون ،درمانگاهدانشکده و  یؤسادر این موارد شورایی متشکل از ر
 های الف عمل خواهد شد.طرحمدل براساس  علمی دانشکده باشدهیأت عضو  ،اگر یکی از همکاران طرح  (1

ئه او ار، اخذ کد اخالق سسه مربوطهؤپس از تصویب طرح در دانشگاه یا م ،دام از همکاران طرح ارتباط سازمانی با دانشکده نداش ه باشندکدر صورتی که هیچ   (2
 پذیر است.در محل درمانگاه امکان پرسنل رسمی دانشکدههای مشخص با نظارت دهاس فاده از پرون ،همراه با پروپوزال طرحمبدأ  اهدانشگاز نامه رسمی معرفی

رعایت حقوق بیماران به دلیل الزام به ن کپی پرونده ج از درمانگاه و یا در اخ یار قرار دادتیم تحقیق خاراز  ه به هیچکسدر اخ یار قرار دادن پروند -1تبصوووره 
 ممنوع است.

مؤسسه مربوطه، اخذ کد  ایطرح در دانشگاه  بیپس از تصو باشد، داش ه درمانگاه مراجعین از گیرینمونهمداخله یا به  نیاز دانشگاه از خارج محقق که مواردی در (3
 معرفی مراجعین ارجاع و همکاری جهت درمانگاه به پژوهشووی معاونت طرف از محقق، طرحهمراه با پروپوزال مبدأ  اهاز دانشووگ ینامه رسوومیئه معرفااخالق و ار

 .شد خواهد

 های خارج از دانشگاه به صورت زیر خواهد بود:نحوه همکاری دانشکده در مورد طرح (4

 نفر هیأت علمی از دانشکده به عنوان همکاری طرح اضافه شود.یک  -الف
 اس فاده از فضای دانشکدهجدول هزینه اس فاده از ابزارها و تجهیزات(،  شامل اس فاده از تجهیزات )طبقبرآورد هزینه ارئه خدمت براساس نوع پروژه،  -ب

دانشکده جهت همکاری ه شده از طرف پرسنل پرسنلی )ساعت کار اخ صاص داد و هزینه گذاری فضاهای دانشکده ابالغی از طرف دانشگاه(قیمت )طبق
 .خواهد شدگیری تصمیم( ه و حسب مورددر اجرای پروژ

 
 


