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گردآوری شده  سالمت  يهااستفاده از اطالعات و دادهدستورالعمل 

 توسط واحدهای ستادی  وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی

 

هااي اين دستورالعمل به عنوان سند تکميلي ساير ضوابط و دستورالعمل

سازي ر شفافبه منظوعلوم پزشکي و هاي براي انجام پژوهش ،کشوري مصوب

 يبا اهداف پژوهش سالمت يهاو دادهبه اطالعات  يدسترسفرايند و تسهيل 

 تدوين گرديده است.

با استفاده از  مربوط به حوزه سالمت که يهاه اطالعات و دادهيکل -1

هاا و معاونات در قالب برناماه هاای جااری بودجه عمومی دولت 

و  يربط در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشاکيادارات ذ

ره ياو ذخ يآورجما  يعلوم پزشک يهامتناظر در دانشگاه يواحدها

کاه باا پروپاوزا   اصلی ار پژوهشگرانيست دراختيبايگردد، ميم

کاه اخاال  در پاژوهش معت ار  يهااتاهياز کم يکيب شده در يتصو

اعت ار آن به تاييد کميته ملی اخال  در پژوهش های زيست پزشکی 

متقاضی دريافت اطالعاات  ،رسيده و شناسه ملی دريافت کرده باشد

در مواردی که از ارايه اطالعاات   قرار داده شود.مذکور هستند؛ 

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  آوری می شاوند 

و انتشار داده هاا بار اساا   از شمو  اين دستورالعمل خارج بوده

 توافق حاميان و مجريان پژوهش خواهد بود. 

ر، کارشاانا  و ... در ادارات و يحضااور افااراد بااه عنااوان مااد -2

ساندگان يدر زماره نو يبار درج اساام يم ن يمذکور حق ينهادها

هر گونه تحميل ياا  کند.يجاد نميا ير آثار علميا سايمقاالت و 

اج ار پژوهشگران برای قرار دادن نام يا نام هايي  در فهرسات 

نويسندگان که دارای معيارهای نويسندگی بر اساا  آياين ناماه 

اخال  در انتشار آثار پژوهشی ن اشند، سوءاساتفاده از موقعيات 

 . مطلقًا ممنوع  است و قابل پيگيری خواهد بود شغلی بوده و
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نحوي که به شکل غيرقابل برگشت  بهاطالعات مذکور  الزم است تمام -3

 نام شده باشند، در اختيار محققين قرار گيرد.بي

بنادي ط قاه .باشاداين دستورالعمل شامل اطالعاات محرماناه نماي -4

-آوري آناطالعات به عنوان "اطالعات محرمانه "بايد در زمان جما 

 ن و مقاررات دارای صالحيت و يا براسا  قانوها و توسط يک مرج  

تواناد ه بودن اطالعات نميير اين صورت ادعاي محرماندر غ باشد.

 مانعي از ارائه اطالعات به پژوهشگران گردد.

 

 

اخالق در  يته مليکم ين جلسهيدهمدر  ،بند 4ن دستورالعمل در يا

 د.يب گرديتصو 27/11/1394مورخ  يست پزشکيز يهاپژوهش


