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 عاريف فصل اول: ت
شامل مراکز تحقیقاتی قلب و عروق ، بازتوانی قلب، نارسایی قلب، پرفشاري ‹  ین به بعد پژوهشکدهاز ا›پژوهشکده قلب و عروق  .1

و  در نرار گرفتاه شاده   معااد  پژوهشاکده   از لحاا  نراري   ، و تهاجمی قلب اصفهان می گردد. در این بسته این مراکز  خون

 .به آنها نیز می باشد. موارد استثنا با ذکر نام دقیق مرکز مشخص گردیده اندبا حفظ سلسله مراتب قابل تسري  محتویات بسته

 اطالق می گردد.فعالیتهاي پژوهشی پژوهشکده با اهداف پژوهشی انجام میگیرد  به فعالیتهایی که در

  و مشترك تقسیم می شوند.   داخلیبه دو دسته فعالیتهاي  در طرح و اجرا مدیریتاز نرر فعالیتهاي پژوهشی  .1.1

 انجام می رسد.پژوهشکده به مرکز و توسط نیروهاي   داخل: طرح و اجراي این فعالیتها در داخلی فعالیتهاي   .1.1.1

پژوهشاگري در خاارپ پژوهشاکده پیشانهاد شاده و باا       کاه توساط   اطالق شده فعالیتهاي مشترك: به فعالیتهایی  .1.1.2

تشریك مساعی در بکارگیري منابع انسانی، مادي یا  معنوي  پژوهشکده به انجام می رسد.این تشریك مساعی می 

و یا اجازه ویزیت بیماران  خاصی محادود باوده و یاا  شاامل     تواند تنها به صدور اجازه استفاده از بانکهاي اطالعات 

 مشارکت کامل منابع مالی و انسانی گردد.

، نگاار  مقاا،ت، اشاتراك داده، صادور مجاوز      مطالعاات پژوهشای  اناوا  مختلا     از نرر شکلی به فعالیتهاي پژوهشی  .1.2

مادیریت و آناالیز داده  و    یشاگاهی و فنای در  آزما، همکاري هاي اجرایای ،  پژوهشکده بیمارگیري یا استفاده از امکانات 

 مشاوره هاي تخصصی می باشد.

‹  ین باه بعاد شاورا   ا از›: به کل پژوهشهایی که بعد از نگار  پروپوزا  و ثبت درشوراي پژوهشیمطالعات پژوهشی  .1.2.1

 گردند. صورت می گیرد اطالق می گردد. مطالعات پژوهشی شامل طرح ها و پایان نامه ها می

ي دوره تحصیلی خود و بمنرور کسب مدرك انامه ها:  مطالعاتی هستند  که توسط دانشجو و در انتهپایان  .1.2.1.1

 پایان نامه ها در گروه فعالیتهاي مشترك قرار می گیرند. انجام می گردد.

طارح هاا مای توانناد در دساته فعالیتهااي       پایان نامه نیستند  اطالق می گاردد.  که طرح ها: به مطالعاتی  .1.2.1.2

 ر گیرند.مشترك قرا

 صورت می گیرد. سومفصل  آیین نامهنگار  مقا،ت هم در قالب پروژه هاي جداگانه طبق  .1.2.2

نگار  مقا،ت یا با استفاده از اطالعات اولیه) داده هایی که توسط خود پژوهشگر جمع آوري گردیده اناد    .1.2.2.1

ي گردیده اند و پژوهشاگر  مطالعات پژوهشی و یا با داده هاي ثانویه ) داده هایی که توسط دیگران جمع آور

 .از آنها استفاده می برد  انجام می گیرد

همکاریهاي اجرایی، آزمایشگاهی و فنی و مشاوره هاي شامل  «1.2 ماده  »  طبقسایر فعالیتهاي پژوهشی هم  .1.2.9

شد پژوهشگري که از این تخصصی می گردد. در صورتی که قرارداد جداگانه اي در این موارد تدوین نگشته با

خدمات استفاده برده حتی در صورت تصفیه حساب کامل مالی بایست حقوق معنوي پژوهشکده را محترم شمرده 

 «0   2.22 و  2.7.2 مواد » دقیق وي را در مقا،ت درپ تماید  1و حداقل نام یك همکار و وابستگی

                                                             
1 Affiliation 
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 مطالعات پژوهشي آيين نامه و شرايطفصل دوم: 
 دیل به اجرا در می آیندمطالعات پژوهشی ) چه داخلی و چه مشترك  ار طریق روند  .2

پای   -1و باا اساتفاده از فارم شاماره     ایده تحقیقاتی خود را بصورت کتبی  باید  پژوهشگر  تحقیقاتي: ایده پیشنهاد  .2.1

به نام  ‹د بانكعب هب ازین›در بانك اطالعاتی  تا ایدارایه نم پژوهشکده ‹دبیرخانه به بعد ازین›دبیرخانه پژوه به پروپوزا  

خواهاد  اولویات   در از تاریخ ثبت بمدت سه مااه  ثبت شده جهت انجام مطالعه پژوهشگر  در این صورت  وي  ثبت شود.

 .روداولویت فوق نیز از بین میشته و بعد از سه ماه نداي دیگر ارز این ثبت .  بود

با توجه به نو  مطالعه و عالیق تحقیقاتی پژوهشگران پژوهشکده همکاارانی را  ‹  ازین به بعد مدیریت ›مدیریت پژوهشی  .2.2

 حداقل یك نفر بایست انتخاب شود. به پژوهشگر پیشنهاد می کند که 

 :بدین منرور بایستی اقدامات زیر را انجام دهد پژوهشگر مطالعه:  پیشنهاد  .2.9

 ) در دو نسخه دیجیتالی و کاغذي دبیرخانه  بهتکمیل شده   پروپوزا  ارایه .2.9.1

   باه  کارآزماییهااي جامعاه گارا   در ماورد   9فارم   و سایر مطالعات  در مورد 2فرمهاي تکمیل شده بانك )فرم ارایه  .2.9.2

 دبیرخانه

تهیه و ارائه سفته که بعنوان ضمانت اجرایی تا پایان مطالعه در نزد پژوهشکده قلب و عاروق امانات خواهاد ماناد.      .2.9.9

)ویاژه  .اجرایای پژوهشاکده تعیاین مای گاردد      مادیریت مبلغ سفته با توجه به نو  مطالعه و منابع آن  طبق نرار  

 مطالعات مشترك 

 در دبیرخانه  صل چهارمف)پژوهشی انجام مطالعات توافق  و امضاي  پذیر  .2.9.1

دانساته و بصاورت اتوماتیاك     طالعه را حایز شرایط طارح در شاورا  بانك م ،تنها بعد از تحقق شرایط فوقطرح در شورا :  .2.1

الزامای  تا  چاا  مقالاه    حتی  )اجراییطی مراحل مختل   براياین شماره وجود اختصاص می دهد.  آنشماره اي را به 

 .می باشد

موافقت نامه اي تدوین می گاردد کاه در آن جزییاات حقاوقی و     مطالعه در شورا در صورت پذیر  بعد از طرح مطالعه   .2.2

 د.گردمی مالی مطالعه مشخص 

از آنجاا کاه تااریخ     شودونرر گرفته میدر  مطالعهتاریخ  شروع قت نامه بعنوان موافتایید کمیته مالی و یا تاریخ  .2.2.1

،زم گاردد  و زمان اجراي پیشنهاد شاده در پروپاوزا  تعیاین مای    انجام کلیه تعهدات مجري با توجه به این تاریخ 

و باا قیاد تااریخ    و با ذکار دلیال    بصورت کتبیمراتب  که بهردلیل در شرو  طرح تأخیري افتادیصورتدر است تا 

  .اعالم شود مدیریت به شرو  طرح 

مااه بعاد از تااریخ تصاویب      2ر تا ر مورد پایان نامه هایی که در مرکز اجرا می گردند دانشجو موظ  است حداکثد .2.2.2

پایان نامه در شوراي پژوهشی نسبت به شرو  طرح اقدام کند در صورت عدم شرو  از دانشاجو و اساتاد راهنمااي    

پژوهشاکده  مای    ،وي  توضیح خواسته می شود.در صورت عدم موجه بودن تاخیر به تشخیص مادیریت پژوهشای  

   رد.تواند نسبت به عدم ادامه همکاري تصمیم بگی

دو از ارایاه کناد.   باه مادیریت    % و نهاایی 52%.20%. 22بترتیب  نوبت 1در را  گزارشهای پیشرفتبایستی  پژوهشگر  .2.2

باه وي اطاال  داده   ‹ ازین به بعاد دبیار  ›توسط دبیر کمیته مونیتورینگهر نوبت مراتب پایان تا یکهفته بعد از هفته قبل 

خواهاد  باا مشاکیتي موا اه     را  ادامه همکااری عدم پاسخگویي  اقدام نمایاد.  ارسا  گزار  شده تا نسبت به 
مکاتباات  پژوهشگر  ،زم است تا  اسناد مرتبط با پیشرفت طرح را )مثل صورتجلسات، گزار  کتبی مشکالت ،  .ساخت

 مشاوره هاي تخصصی و ...  ضمیمه این گزارشها  ارائه نماید.اداري،



4 
 

یان باه   ا از › مطالعاات و ارزشیابي پایش  كمیتهوهشکده توسط در پژیشرفت مطالعات پنرارت کمی و کیفی بر  .2.2.1

به این کمیته پاسخگو باوده و  در صورت مکاتبه و یا تماس تلفنی رسد. پژوهشگر  بایستی به انجام می ‹کمیته بعد

 .حضور بهم رسانددر صورت دعوت در جلسات این کمیته 

 تحویل دهد. مدیریتمطالعه را به  به اجرايپژوهشگر بایستی نسخه اي از تمام اسناد مرتبط  .2.2.2

فایل  نساخه اي  از   و مدیریت انها   cleaningو    ها ه و ورود دادهشود که بعد از اتمام مطالعپژوهشگر  متعهد می .2.2.9

باه   )راهنماي کدگذاري و اساتفاده ازداده هاادر فایال اطالعاات     كدشیتخود را همراه با فایلهای نهایي  و  خام

ممکن است ازین فایلهاا در جهات بررسای روایای و پایاایی       کمیته فرمت فایل مهم نیست. تحویل دهد. مدیریت 

 آنالیزهاي بعدي استفاده کند  

بعاد از  یکساا    و تاا   «2.3.1 مااده   »  پیشنهاد  ایده مقالهنسبت به تا سه ماه بعد از پایان مطالعه،  بایستی پژوهشگر .2.5

. در صاورتی کاه ظارف یکساا   بعاد از پایاان       اقدام کند «2.3.1 ماده  »  کامل )ات پایان مطالعه نسبت به تحویل مقاله

 نویسانده را جهات نگاار  مقالاه باه     مطالعه تواند اطالعات  مطالعه نسبت به تحویل مقاله اقدامی نشود پژوهشکده  می

 .کلیه مقا،ت پژوهشکده ، درپ خواهد شددیگري تحویل دهد. البته نام  پژوهشگر  در 

) ارایاه مطالعاه در قالاب    تولیاد شاده   )هااي  شود که نسخه دیجیتا  و کاغاذي تماام دان   پژوهشگر  متعهد می .2.5.1

، پایان نامه و گواهی هااي تشاویق و تاییاد و    هر چند تا که باشدسخنرانی و یا پوستر، مقاله هاي مرتبط با مطالعه 

در صورتی که مدارك فاقد نسخه دیجیتا  بوده و یا بدلیل اهمیت قابال   تحویل دهد. مدیریترا به  )  Patentثبت

 داده می شود.اصل اسناد بازپس  ،اسکن اسناد بعد ازبایگانی نباشند 

پژوهشگر متعهد میشود  با درپ نام استاد راهنما )در مورد پایان نامه ها   و یا  همکار اصلی پژوهشاکده )در ماورد    .2.5.2

و پژوهشکده را با دقت و بطاور کامال درپ نمایاد.     مرکز تحقیقاتی وابستگی بین نویسندگان مقا،ت خود طرحها  

 پذیرد.درپ اسامی سایر همکاران پژوهشکده با صالحدید پژوهشگر و تایید مدیریت انجام می
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نگارش مقاالتآيين نامه و شرايط : سومفصل   
و یا  با استفاده از داده هااي   و با استفاده از داده هاي اولیه آنها ت پژوهشینگار  مقا،ت می تواند بدنبا  اجراي مطالعا .2.2

 صورت بگیرد. پژوهشکده) اشتراك داده رجیستري ها و بانکهاي اطالعات ثانویه 

 ،پیشنهاد  ایاده   موظ  به انجام مراحل‹  ازین به بعد نویسنده ›نویسنده مقاله بوده که  نگار  مقاله در قالب یك پروژه  .2.3

 .می باشد ارائه مقاله اولیه و ارائه نسخه قبل از چا  ارائه گزار  اولیه ،  ، تدوین مقا،تتوافق امضاي 

پیشنهاد ایاده  -1باید  ایده مقاله خود را بصورت کتبی و با استفاده از فرم شماره   نویسنده پیشنهاد  ایده مقاله:  .2.3.1

نویسانده   یل  مقاله و اساامی نویساندگان و ترتیاب آنهاا و    )شامل عنوان، تاریخ هاي احتمالی آنالیز و تکممقاله 
به مدیریت ارایه نماید تا بعد از بررسی عدم تکراري بودن موضو  و تایید همکاران، در باناك باه ناام وي       مسئول

در  اولویت خواهد بود و بعاد از ساه مااه     سه ماهجهت نگار  مقاله  بمدت   نویسنده ثبت شود. بعد از ثبت ایده 

  این ثبت ارز  دیگري نداشته و اولویات فاوق نیاز از باین     « 2.1.2.2  ماده » در صورت عدم موجه بودن تاخیر)

 رود.می

د،یال و قاانع    ارایه مکتوبهر گونه تغییر و تبدیل در لیست همکاران و یا تاریخ ها پیشرفت،  تنها بعد از  .2.3.1.1

 شدن مدیریت مقدور خواهد بود.

رخ داده باشد مثال   نویسنده تاخیر موجه به مواردي اطالق می شود که تاخیر فوق به د،یلی خارپ از اراده  .2.3.1.2

عدم تحویل منابع ، تاخیر ارگانها و سازمانهاي همکار و مشاکالت علمای در آناالیز یاا مادیریت اطالعاات و       

. تشخیص این موارد در صالحیت مدیریت خواهد بود. در صورت وجود اعتراض و مشکالت ناخواسته دیگر ..

 یا مشکل تشخیصی مدیریت می تواند از مشاوره شورا استفاده نماید.  

پژوهشاکده باه امضاا مای رساد. در ماوارد        میان نویسانده   و  توافقیبعد از پیشنهاد ایده و در صورت تصویب آن  .2.3.2

تدوین مقا،ت از داده هاي اولیاه و   در ماوارد مبتنای بار اشاتراك داده      توافق  مبتنی بر اجراي مطالعات پژوهشی

 تدوین مقا،ت از داده هاي ثانویه مورد استفاده قرار می گیردتوافق 

برناماه  و گزار  هر گوناه تغییار در   شامل عنوان، اهداف ، جداو  ،   مقالهگزارش اولیه موظ   است   نویسنده  .2.3.9

خاود  باه    قبال از شارو  نگاار  مقالاه     با ذکر دلیال را  اسامی نویسندگان و ترتیب آنها زمان بندي پیشنهادي و 

 مدیریت تحویل دهد

 خود را قبل از ارسا  به مجله به مدیریت تحویل دهد مقاله كاملموظ   است   نویسنده  .2.3.1

   خود را به مدیریت تحویل دهدGalley Proof) نسخه قبل از چاپ مقالهموظ   است   نویسنده  .2.3.2

نویسنده   موظ   است در دو مرحله پیشنهاد ایده  و مقاله کامل از همه نویسندگان تایید گرفته و ساند تصاویب هماه     .2.10

 آنها را ارائه کند.

ناام  یکای از پژوهشاگران     و  نام استاد راهنما )در مورد پایان نامه ها   و یا  همکار اصلی پژوهشکده )در مورد طرحهاا    .2.11

 دانشاگاه علاوم پزشاکی اصافهان بعناوان نویسانده مسالو  مقالاه ) در ماوارد اشاتراك داده  و          پژوهشکده یا وابسته به 
 شوندبا دقت و بطور کامل درپ بایستی  «0 ماده  »  مربوطه هاي 2وابستگی

  

                                                             
2 Affiliation 
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 وابستگی هاي صحیح مطرح در پژوهشکده عبارتند از .2.12

 
Isfahan Cardiovascular research Center, Cardiovascular research Institue, Isfahan University of Medical 
Sciences, Isfahan, Iran 
Interventional Cardiology research center, Cardiovascular research Institue , Isfahan University of Medical 
Sciences, Isfahan, Iran 
Cardiac  rehabilation  research center, Cardiovascular research Institue, Isfahan University of Medical 
Sciences, Isfahan, Iran 
Hypertention research center, Cardiovascular research Institue, Isfahan University of Medical Sciences, 
Isfahan, Iran 
Heart Failure research center, Cardiovascular research Institue, Isfahan University of Medical Sciences, 
Isfahan, Iran 

 وابستگي ها صحیح:شکل 1 دول 

 موظ  به رعایت مواد زیر است نویسنده  .31.2

 حفظ حقوق معنوي اطالعات در پرهیز از انتشار و یا استفاده از اطالعات براي مقاصد غیر  ..31.21

 حفظ محرمانه بودن اطالعات و پرهیز از ارائه اخبار یا گزارشات کتبی یا شفاهی از آنها .2.19.2

 ثعدم ارائه مقاله یا چکیده به سمینارها و کنگره ها  تا قبل از چا  نهایی به هیچ سازمان یا فرد ثال .2.19.9

 Vancouverبراساس معاهده  authorshipرعایت موازین  .2.19.1

ضمانت اجرایی سفته اي تهیه و ارائه نماید کاه   موظ  است بعنوان  نویسنده در نگار  مقا،ت مبتنی بر اشتراك داده   .2.11

ی اجرایا  معاونات تا پایان نگار  مقاله در نزد پژوهشکده قلب و عروق بصورت امانی خواهاد ماناد. مبلاغ سافته توساط      

 پژوهشکده تعیین می گردد.

، پژوهشکده می تواند به مراجع قاانونی و دانشاگاهی از جملاه کمیتاه     نویسنده در صورت عدم رعایت تعهدات  .31.2

اخالق و هیلت ممیزه دانشگاه مربوطه شکایت نموده  و یا با ارسا  نامه به واحاد علام سانجی دانشاگاه علاوم پزشاکی       

 جلوگیري نماید. نویسنده از پرداخت پادا  مقاله به   اصفهان،
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 ه هامنا: توافق  فصل چهارم
 توافق  انجام مطالعات پژوهشي

 توافق  انجام سایر فعالیتها

 توافق تدوین مقاالت از داده های اولیه

 توافق تدوین مقاالت از داده های ثانویه  
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 توافق  انجام مطالعات پژوهشي

  اطالعات مطالعه و پژوهشگر

  نام مطالعه

 طرحپایان نامه   نام پژوهشگر

 نام مجري همکار در پژوهشکده: نام استاد راهنما) پایان نامه 

  هزینه درخواستی:

  )ويژه مطالعات مشترك(ضمانت اجرايي

 بطور امانی به این مدیریت تحویل شد.                                     به مبلغ            به شماره                  سفته

 مدیر اجرایی پژوهشکده 

 پژوهشگر تعهدنامه

 اینجانب                                                     کد ملی                                                 

کاه   را مطالعه کارده و مای پاذیرم    ا رای فعالیتهای پژوهشيبسته ی  شرایط ، تعاریف و آیین نامه های  مندرپ در  مطالب

 مطابق این شرایط و آیین نامه عمل کنم.

 امضاءو  تاریخ

 

 )پایان نامه( تعهدنامه استاد راهنما

 کد ملیاینجانب                                                     

را مطالعه کرده و می پذیرم که بسته ی  شرایط ، تعاریف و آیین نامه های ا رای فعالیتهای پژوهشي مطالب مندرپ در  

 مطابق این شرایط و آیین نامه عمل کنم.

 تاریخ و امضاء
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 توافق  انجام ساير فعاليتهای پژوهشي

  اطالعات مطالعه و پژوهشگر

  نام مطالعه

 طرحپایان نامه   نام پژوهشگر

 نام مجري همکار در پژوهشکده: نام استاد راهنما) پایان نامه 

 مجوز انجام فعالیتمشاوره هاي تخصصی  همکاري آزمایشگاهی ی بیمار فمعرنو  همکاري: 

 سق  هزینه:  دارد ه است  شد تصفیهاست  نداشته هزینه : 

  )ويژه مطالعات مشترك(ضمانت اجرايي

 سفته به شماره                    به مبلغ                                           بطور امانی به این مدیریت تحویل شد.   

 مدیر اجرایی پژوهشکده 

 پژوهشگر تعهدنامه

 اینجانب                                                     کد ملی                                                 

کاه   را مطالعه کارده و مای پاذیرم    بسته ی  شرایط ، تعاریف و آیین نامه های ا رای فعالیتهای پژوهشي مندرپ در  مطالب

 مطابق این شرایط و آیین نامه عمل کنم.

 ضاءامو  تاریخ

 

 )پایان نامه( تعهدنامه استاد راهنما

 کد ملیاینجانب                                                     

را مطالعه کرده و می پذیرم که بسته ی  شرایط ، تعاریف و آیین نامه های ا رای فعالیتهای پژوهشي مطالب مندرپ در  

 مطابق این شرایط و آیین نامه عمل کنم.

 تاریخ و امضاء
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 بسمه تعالی

 تدوین مقاالت قرارداد 
 اوليهاز داده هاي 

 
، این  مقاالت علمی در ترویج علم و دانشبا توجه به لزوم نشر نتایج حاصل از تحقیقات و نظر به اهمیت نگارش و چاپ 

که در این پژوهشكده قلب و عروق فی مابین .شماره..................  پژوهشی مطالعهبا هدف تدوین مقاله از اطالعات قرارداد 

.................. که در این ............................................طرف اول نامیده می شود به عنوان مالک اطالعات و خانم/آقای ......قرارداد 

 . منعقد گردید. ..........................طرف دوم نامیده می شود به عنوان نویسنده مقاله در تاریخ ............قرارداد 

 موضوع تفاهم انهم:

مورخ  441129ریاست محترم مجلس شورای اسالمی و نامه شماره  42/11/77مورخ  97776به استناد نامه شماره 

ریاست محترم جمهوری در خصوص رعایت مالكیت معنوی پژوهش و عدم تخلف از ضوابط اخالقی در پژوهش،  7/14/77

 شماره ................... به  پژوهشی مطالعه های به منظور استفاده از دادهقرارداد ن ای 

... ................................................عنوان .......................................................................................................................

 جهت نگارش مقاله و چاپ در مجالت معتبر منعقد می گردد. مجری...................................... 

ت طرفين:  تعهدا

 

ت طرف اول1بند  : تعهدا

 ارائه خدمات مشاوره تخصصی در زمینه مدیریت داده ، آمار و نگارش مقاله طبق درخواست طرف دوم  -

 از سوی طرف دوم برای تهیه مقاله  بررسی و تأیید مهلت زمان پیشنهادی -

 ترتیب اسامی نویسندگان پیشنهادی از سوی طرف دوم  مشاوره در مورد -

 مجله پیشنهادی از سوی طرف دوم برای چاپ مقاله  مشاوره در مورد -

ت طرف دوم2بند   : تعهدا

 قرارداد در پرهیز از انتشار و یا استفاده از اطالعات برای مقاصد غیر از این طرف اول حفظ حقوق معنوی  -

در خارج از موارد مورد  حفظ محرمانه بودن اطالعات و پرهیز از ارائه اخبار یا گزارشات کتبی یا شفاهی از آنها -

 توافق
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 یچ سازمان یا فرد ثالثتا قبل از چاپ نهایی به ه یا چكیده به سمینارها و کنگره ها  عدم ارائه مقاله -

 تكمیل آنالیز آماری رعایت زمان تعیین شده برای  -

 برحسب تأیید طرف اول  Vancouverبراساس معاهده  authorshipرعایت موازین  -

 :مدیریت پژوهشیمرحله به  2ارائه مطالب زیر در  -

 نویسندگان و ترتیب آنهاپیشنهاد ایده شامل عنوان، تاریخ های احتمالی آنالیز و تكمیل و اسامی الف:

قبل از شروع  و اسامی نویسندگان و ترتیب آنها  برنامه زمان بندی پیشنهادی ،ب:  عنوان، اهداف ، جداول 

 نگارش مقاله برای بررسی و تأیید

 ج: مقاله کامل شده قبل از ارسال به مجله 

 ( Galley Proofنسخه قبل از چاپ مقاله ) د:

 : 1تبصره 

پژوهشگران یكی از  است در مورد پایان نامه ها  نام استاد راهنما و در مورد سایر طرحها نام حداقلطرف دوم  موظف 

در صورت همكاری چند نفر از  .را  در نویسندگان مقاله قرار دهد دانشگاه علوم پزشكی اصفهان پژوهشكده یا وابسته به 

رف دوم در صورت موافقت می تواند نسبت به درج ط پژوهشگران پژوهشكده و پیشنهاد  مدیریت پژوهشی پژوهشكده، 

 نام آنها اقدام نماید

 : 2تبصره 

از سوی طرف دوم تفاهم نامه، طرف اول حق هر گونه شكایت به مراجع  4در صورت عدم رعایت هر کدام از شرایط بند 

فوظ دانسته و با ارسال نامه به قانونی و دانشگاهی از جمله کمیته اخالق و هیئت ممیزه دانشگاه مربوطه را برای خود مح

 از پرداخت پاداش مقاله به طرف دوم جلوگیری خواهد نمود.  واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان،

 : 3تبصره 

ه بعنوان ضامانت  سفته به مبلغ ........................................... ریا   تهیه و ارائه نماید کدر فعالیتهای مشترك طرف دوم  موظف است  

 اجرایی تا پایان نگار  مقاله در نزد پژوهشکده قلب و عروق بصورت امانی خواهد ماند.

 : 4تبصره 

را قرارداد در صورت عدم رعایت برنامه زمان بندی مورد توافق طرفین توسط طرف دوم، طرف اول حق فسخ یكطرفه 

 دارد. 
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تبصره به امضای طرفین رسیده و در صورت بروز مشكل یا اختالف، مراتب به واحد علم سنجی  2بند و  4در قرارداد این 

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، کمیته اخالق در پژوهش و هیئت ممیزه دانشگاه مربوطه و در صورت نیاز به مراجع قضایی 

 ذیصالح ارجاع خواهد شد. 

 

 

 امضاي طرف اول

 دبیر کمیته نظارت رب تدوین مقاالت مدري ژپوهشی  ژپوهشكده 

 امضاي طرف دوم

                          نویسنده مقاهل                          استاد راهنما) رد پايان انهم اه( 
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 بسمه تعالی

 تدوین مقاالت  قرارداد
 ثانویهاز داده هاي 

 
، این  مقاالت علمی در ترویج علم و دانشبا توجه به لزوم نشر نتایج حاصل از تحقیقات و نظر به اهمیت نگارش و چاپ 

که در این پژوهشكده قلب و عروق فی مابین ..……………………پژوهشی  مطالعهبا هدف تدوین مقاله از اطالعات قرارداد 

.................. که در این ............................................طرف اول نامیده می شود به عنوان مالک اطالعات و خانم/آقای ......قرارداد 

 . منعقد گردید. .......................طرف دوم نامیده می شود به عنوان نویسنده مقاله در تاریخ ...............د قراردا

 موضوع تفاهم انهم:

مورخ  441129ریاست محترم مجلس شورای اسالمی و نامه شماره  42/11/77مورخ  97776به استناد نامه شماره 

وص رعایت مالكیت معنوی پژوهش و عدم تخلف از ضوابط اخالقی در پژوهش، ریاست محترم جمهوری در خص 7/14/77

جهت نگارش مقاله و چاپ در   ...................................................پژوهشی مطالعه های به منظور استفاده از دادهقرارداد این  

 مجالت معتبر منعقد می گردد. 

ت طرفين:  تعهدا

 

ت طر1بند  ف اول: تعهدا

به طرف دوم در محدوده مورد نیاز  داده های طرح......................................................................................تحویل رایگان  -

 برای مقاله پیشنهادی بر حسب صالحدید طرف اول 

ماه پس از تكمیل  4بررسی و تأیید مهلت زمان پیشنهادی از سوی طرف دوم برای تهیه مقاله )که حداکثر  -

 آنالیز آماری خواهد بود(. 

 بررسی و تأیید ترتیب اسامی نویسندگان پیشنهادی از سوی طرف دوم  -

 بررسی و تأیید مجله پیشنهادی از سوی طرف دوم برای چاپ مقاله  -

ت طرف2بند   دوم : تعهدا

 قراردادحفظ حقوق معنوی اطالعات در پرهیز از انتشار و یا استفاده از اطالعات برای مقاصد غیر از این  -



 

 حفظ محرمانه بودن اطالعات و پرهیز از ارائه اخبار یا گزارشات کتبی یا شفاهی از آنها -

 چ سازمان یا فرد ثالثتا قبل از چاپ نهایی به هی یا چكیده به سمینارها و کنگره ها  عدم ارائه مقاله -

ماه خواهد بود، مگر در موارد خاص که با  4رعایت زمان تعیین شده برای تكمیل آنالیز آماری )که حداکثر  -

 ماه باشد( 4توافق طرفین میتواند بیشتر از 

 برحسب تأیید طرف اول  Vancouverبراساس معاهده  authorshipرعایت موازین  -

 :مدیریت پژوهشی مرحله به 2ارائه مطالب زیر در  -

 پیشنهاد ایده شامل عنوان، تاریخ های احتمالی آنالیز و تكمیل و اسامی نویسندگان و ترتیب آنهاالف:

قبل از شروع  و اسامی نویسندگان و ترتیب آنها  برنامه زمان بندی پیشنهادی ،ب:  عنوان، اهداف ، جداول 

 نگارش مقاله برای بررسی و تأیید

 بل از ارسال به مجله ج: مقاله کامل شده ق

 ( Galley Proofنسخه قبل از چاپ مقاله ) د:

 : 1تبصره 

 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان خواهد بود. پژوهشگران پژوهشكده یا وابسته به نویسنده مسئول مقاله یكی از 

 : 2تبصره 

حق هر گونه شكایت به مراجع از سوی طرف دوم تفاهم نامه، طرف اول  4در صورت عدم رعایت هر کدام از شرایط بند 

قانونی و دانشگاهی از جمله کمیته اخالق و هیئت ممیزه دانشگاه مربوطه را برای خود محفوظ دانسته و با ارسال نامه به 

 از پرداخت پاداش مقاله به طرف دوم جلوگیری خواهد نمود.  واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان،

 : 3تبصره 

 را دارد. قراردادیت برنامه زمان بندی مورد توافق طرفین توسط طرف دوم، طرف اول حق فسخ یكطرفه در صورت عدم رعا

 

تبصره به امضای طرفین رسیده و در صورت بروز مشكل یا اختالف، مراتب به واحد علم سنجی  3بند و  4در قرارداد این 

ه دانشگاه مربوطه و در صورت نیاز به مراجع قضایی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، کمیته اخالق در پژوهش و هیئت ممیز

 ذیصالح ارجاع خواهد شد. 

 

 

 امضاي طرف اول

  مدري ژپوهشی  ژپوهشكده 

 امضاي طرف دوم

  رديافت کننده داده اه )ربحسب مورد(                           نویسنده مقاهل 
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 فرمهام: جفصل پن
 پی  پروپوزا -1فرم شماره 

   )طرح هاي پژوهشی سایر مطالعات– 2فرم شماره 

 کارآزماییهاي جامعه گرا - 9فرم شماره  

 پیشنهاد ایده مقاله-1فرم شماره 

  



 

جهت ثبت در بانك اطالعاتي مطالعه : پيشنهاد ايده  1فرم  

 مديريت پژوهش پژوهشکده قلب و عروق

  
 

. 
 

 

 

  اطالعات مطالعه

  عنوان:

  

 پایان نامه    193  /          /         :تاریخ ارائه پی  پروپوزا 

  سق  هزینه

  اطالعات پژوهشگر

 کد ملی نام و نام خانوادگی:

 تماس: شماره :  فعالیت

 

  

 ثبت ايده براي پژوهشگر تنها  تا  سه ماه از تاريخ ثبت اعتبار دارد. اولويت ناشي از توجه:



 

 طرحهاي جنبی طرحهایی هستند که در کنار یك پروژه مادر اجرا شده اندطرح هاي چند مرحله اي طرحهاي هستند که تناوب اجرا دارند. *

  

 فرم جمع آوری اطالعات طرح های پژوهشي :2فرم 

 اصفهان وعروق قلب پژوهشکدهمديريت اطالعات 

  ‹  پر شود مجري طرحلطفاً توسط  :  يك مورد مجاز است تنهاانتخاب       مورد مجاز است  چندانتخاب› 

 داده هاي اختیاريداده هاي تکمیلی،  ، داده های اصلي، داده های ضروری  انواع داده:
 

  

 عنوان فارسي:  

  عنوان انگلیسي:   

 : پروژه مادر عنوان مخفف:

طارح پایاان    رشته: ..........................   تخصصي دكتري  دكتري عموميمقطع:  بله خير    پایان نامه: جنبی     چندمرحله اي    دسته:*

 نامه

جامعاه گارا    ییکارآزماا   ینیبال ییکارآزما يمداخله ا  یشبه تجرب   ی)تجربیهمطالعات علوم پا  یهم گروه  يمورد و شاهد  یمقطع  اکتشافی  نوع مطالعه:

 نرم افزار یطراح   یلهوس یاساخت دارو   تست ها  یبررس رو  ها یبررس   یفیمطالعات ک  یبهداشت یستمس یریتمد   بیمارانبررسی   سایر ................................. 

 مدت ا را: محل اجرا: کاربردي بنیادي بنیادي  کاربردي   نوع پژوهش:

 حجم نمونه: جمعیت هدف: کلید واژه ها:

 ...........سایر  چندمرحله اي تصادفی خوشه اي  تصادفی گروه بندي شده  تصادفی نرام مند  تصادفی ساده  غیر تصادفی   روش نمونه گیری:

 یدد خر  ...................  مدواد  یدد خر  .......................یخادمات تخصصا   ..................يآمار یزآنال  ................ورود اطالعات  .................یرو تکث یپتا ....................   یپرسنل هزینه:

 ...................متمم  .................كل  ................ دیگر  ................... و نقل حمل  .................جلسات  ................... ارزشيابي  ................... وسایل

 اطالعات همکاران

 نام
نام 

 خانوادگي

شماره 

 ملي
 تاریخ

 سال تولد 
مدرك و آخرین 

 تحصیليرشته 
 شماره همراه

پست 

 الکترونیکي
 *نوع همکاری

1.         

2.         

9.         

1.         

2.         

2.         

5.         

2.         

 مي باشد استاد مشاور و استاد راهنما، دانشجوشامل و در مورد پايان نامه  سایر همکارانو  همکار اصلی، مجري مقادير شاملطرحهاي پزوهشي در مورد نوع همكاري *

 مدیر داده: 19فرم:      /       /      کنتر تاریخ  :مجري طرح 19تاریخ تکمیل فرم:      /       /     



 

 

 (گراكارآزمايي های جامعه ) فرم جمع آوری اطالعات طرح های پژوهشي :3فرم 

 اصفهان وعروق قلب پژوهشکدهمديريت اطالعات 

  ‹  پر شود مجري طرحلطفاً توسط  :  يك مورد مجاز است تنهاانتخاب       مورد مجاز است  چندانتخاب› 

 داده هاي اختیاريداده هاي تکمیلی،  ، داده های اصلي، داده های ضروری  انواع داده:

   دیجيتالي كاغذي نسخه پيوست        اطالعات پروپوزال :

 عنوان فارسي:  

 عنوان انگلیسي:   

 تخصصي .....................دكتري  دكتري عموميمقطع:  بله خير    پایان نامه: عنوان مخفف:

 استرس عدم استعما  دخانیات  فعالیت فیزیکی  تغذیه مناسب محورها:          طرح جنبی فعالیت   مداخله  پروژه  برنامه نوع اقدام:  

  امعه گرا یيكارآزما  ینیباال  ییکارآزما يمداخله ا  یشبه تجرب   ی)تجربیهمطالعات علوم پا  یهم گروه  يمورد و شاهد  یمقطع  اکتشافی  نوع مطالعه:

 نرم افزار یطراح   یلهوس یاساخت دارو   تست ها  یبررس رو  ها یبررس   یفیمطالعات ک  یبهداشت یستمس یریتمد  بررسی بیماران 

     ادامه درقانونگذاري           محیطی  آموزشینوع:                                     : نام:راهبردها
کاااربردي  بنیااادي  کاااربردي   نااوع پااژوهش:

 بنیادي
 مدت ا را: محل اجرا:

 حجم نمونه: جمعیت هدف: کلید واژه ها:

 ...........سایر  چندمرحله اي تصادفی خوشه اي  تصادفی گروه بندي شده  تصادفی نرام مند  تصادفی ساده  غیر تصادفی   روش نمونه گیری:

 یدد خر  ...................  مدواد  یدد خر  .......................یخادمات تخصصا   ..................يآمار یزآنال  ................ورود اطالعات  .................یرو تکث یپتا ....................   یپرسنل هزینه:

 متمم..........................كل  ................... دیگر  ................... و نقل حمل  ................... جلسات  ................... ارزشيابي  ................... وسایل

 اطالعات همکاران

 نام
نام 

 خانوادگي

شماره 

 ملي
 تاریخ

 سال تولد 
مدرك و آخرین 

 تحصیليرشته 
شماره 

 همراه

پست 

 الکترونیکي
 *نوع همکاری

3.         

10.         

11.         

12.         

19.         

11.         

 مي باشد استاد مشاور و استاد راهنما، دانشجوشامل و در مورد پايان نامه  سایر همکاران و همکار اصلی، مجري مقادير شاملطرحهاي پزوهشي در مورد نوع همكاري *

 مدیر داده: 19فرم:      /       /      کنتر تاریخ  :مجري طرح 19تاریخ تکمیل فرم:      /       /     



 

 پژوهشکده قلب و عروق درجهت ثبت مقاله : پيشنهاد ايده  4فرم  

  
 

. 
 

 

 

  اطالعات مقاله

Study No:  Primary Data     Secondary Data 

  عنوان:

  

    193تاریخ تقریبی آنالیز:       /          /         193  /          /         :ایدهتاریخ ارائه 

     193تاریخ تقریبی ارائه مقاله اولیه:       /          /    

  اطالعات نويسندگان

 مسئول امضاء شماره تماس کد ملی نام و نام خانوادگی ردی 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 ثبت ايده براي نويسنده تنها  تا  سه ماه از تاريخ ثبت اعتبار دارد. اولويت ناشي از توجه:
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