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دستورالعمل استفاده از اطالعات و دادههاي سالمت گردآوری شده
توسط واحدهای ستادی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی
اين دستورالعمل به عنوان سند تکميلي ساير ضوابط و دستورالعملهااي
کشوري مصوب ،براي انجام پژوهشهاي علوم پزشکي و به منظور شفافسازي
و تسهيل فرايند دسترسي به اطالعات و دادههاي سالمت با اهداف پژوهشي
تدوين گرديده است.
 -1کليه اطالعات و دادههاي مربوط به حوزه سالمت که با استفاده از
بودجه عمومی دولت

در قالب برناماه هاای جااری معاوناتهاا و

ادارات ذيربط در ستاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشاکي و
واحدهاي متناظر در دانشگاههاي علوم پزشکي جما آوري و ذخياره
ميگردد ،ميبايست دراختيار پژوهشگران اصلی کاه باا پروپاوزا
تصويب شده در يکي از کميتاههااي اخاال
اعت ار آن به تاييد کميته ملی اخال

در پاژوهش معت ار کاه

در پژوهش های زيست پزشکی

رسيده و شناسه ملی دريافت کرده باشد ،متقاضی دريافت اطالعاات
مذکور هستند؛ قرار داده شود .در مواردی که از ارايه اطالعاات
خودداری می گردد الزم است که علت باا ذکار دليال و باه صاورت
مکتوب به متقاضی اعالم گردد.
ت صره :داده هايي که در قالب پژوهش های مصوب جم
از شمو

آوری می شاوند

اين دستورالعمل خارج بوده و انتشار داده هاا بار اساا

توافق حاميان و مجريان پژوهش خواهد بود.
انا
ادير ،کارشا
اوان ما
اه عنا
اراد با
اور افا
 -2حضا

و  ...در ادارات و

نهادهاي مذکور حقي م ني بار درج اساامي در زماره نويساندگان
مقاالت و يا ساير آثار علمي ايجاد نميکند .هر گونه تحميل ياا
اج ار پژوهشگران برای قرار دادن نام يا نام هايي
نويسندگان که دارای معيارهای نويسندگی بر اساا
اخال

در فهرسات
آياين ناماه

در انتشار آثار پژوهشی ن اشند ،سوءاساتفاده از موقعيات

ً ممنوع
شغلی بوده و مطلقا

است و قابل پيگيری خواهد بود.
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 -3الزم است تمام اطالعات مذکور به نحوي که به شکل غيرقابل برگشت
بينام شده باشند ،در اختيار محققين قرار گيرد.
 -4اين دستورالعمل شامل اطالعاات محرماناه نمايباشاد .ط قاهبنادي
اطالعات به عنوان "اطالعات محرمانه "بايد در زمان جما آوري آن-
ها و توسط يک مرج

دارای صالحيت و يا براسا

قانون و مقاررات

باشد .در غير اين صورت ادعاي محرمانه بودن اطالعات نميتواناد
مانعي از ارائه اطالعات به پژوهشگران گردد.

اين دستورالعمل در  4بند ،در دهمين جلسهي کميته ملي اخالق در
پژوهشهاي زيست پزشکي مورخ  1394/11/27تصويب گرديد.

 نشانی پستی :تهران،شهرک قدس (غرب)  -بین فالمک و زرافشان  -ستاد مرکزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ،معاونت تحقیقات و فناوري  ،بلوک  ، Aطبقه . 15

تلفنهاي تماس88363560-80 :



نشانی صفحه اینترنتیhttp://www.hbi.ir :

