
 یوه نامه همکاری درمانگاه دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان ش

 )انستیتو روانپزشکی تهران( 

 های پژوهشیدر زمینه انجام طرح

 

های مصوب  ماانت  ژونهی  ااتیاا  لوب  ژشکی  اررا  ه  مرری را هکیا  طرح ری  ا  هکیا ا  لوب  طرح -الف

 ا ماتاا  باکد. ت لوک  ااتیید  ن را فاال ا أهی

 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

ولیت معرفی نمونه و نحوه ارتباط با ئنگاه را داشوو ه باشود م وو برنامه ویزیت در درماکه مجری یا همکار طرح،  در صوورتی   -4

با نظر رئیس  مجریان طرح ضوووابپ پژوهشووی اسووتی در نیر ای  صووورت  ز  اسووت درمانگر در چارچوب به عهده محقق 

  ز  را به عمل آورندیبا درمانگران هماهنگی  درمانگاه

 

اررا  ه  مرری را هکیا ی ا  ااتیید  لوب   فتا ی های مصوب  ماانت  ژونهیو  ااتیاا  لوب  ژشکی    طرح  - 

 تداکت  باکد.

 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

 ولیتنظارت و قبول م وووئ بادر جهت معرفی نمونه با تأیید رئیس درمانگاه  درمانگاه درمانگران هماهنگی مجری طرح با  -4

 خود درمانگر

هی دولیت و تعهدی برای در اخ یار گذاش   اتاق مجزا و یا وقتئهیچگونه م دانشوکده و درمانگاه  بدیهی اسوت   -تبصوره 

درمانگر با بیماران در طبق ضووووابپ درمانی محقق باید زیر نظر ه را نخواهد داشوووت و جاری درمانگاخارج از روند بیماران 

 ی کندیرآوهای مربوط را جمعارتباط بوده و داده

 

 سسات خا ج ا  ااتیاا  لوب  ژشکی  اررا ؤها را م طرح های ژونهی  مصب  ااتیاا -ج

 های الف عمل خواهد شدیطرحمدل اگر یکی از همکاران طرح عضو هیئت علمی دانشکده باشد بر اساس در ای  موارد  -1

دا  از همکاران طرح ارتباط سوازمانی با دانشوکده نداشو ه باشوند پس از تصویب طرح در دانشگاه یا     کدر صوورتی که هی     -2

پذیر است و در اخ یار و در محل درمانگاه امکان طرحت علمی أهای مشخص با نظارت هیدهاس فاده از پرون سو ه مربوطه ؤم

ت رعایبه دلیل الزا  به ن کپی پرونده ج از درمانگاه و یا در اخ یار قرار دادتیم تحقیق خاراز  ه بوه هیچکس قرار دادن پرونود 

 حقوق بیماران ممنوع استی

 اهدانشگ در طرح تصویب از پس باشد، داش ه درمانگاه مراجعی  از گیرینمونهبه  نیاز دانشگاه از خارج محقق که مواردی در -3

 یشد خواهد معرفی مراجعی  ارجاع و همکاری جهت در درمانگاه به پژوهشی معاونت طرف از محقق مربوطه، س هؤم یا

 یک نفر هیأت علمی از دانشکده به عنوان همکاری طرح اضافه شودی -4

 
 


