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موافقت حداکثر اعضا، نامه در شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سالمت ارائه و با این شیوه

 بندهای آن تصویب شده است.
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 مقدمه

هزار و  یك ماهبهمنششم مصوبه  ،"دسترسی اطالعات در ایران" یاماده وسهستیبقانون  ازجملهبا توجه به الزامات اسناد باالدستی 

( 10با الحاق یك تبصره ذیل ماده ) مجمع تشخیص مصلحت نظاماز سوی  دیأیت و مجلس شورای اسالمی هفت و هشتادسیصد و 

 3در حاضر  نامهوهیش، سسهؤدر اختیار م یهاداده نگهداری و خصوص دسترسیدر سالمت، ۀحوز یگذاراستیس ضرورتبهبا توجه  همچنین

 .باشداالجرا میالزم 3تبصره به ماده  3و  2ماده تبصره به  2الحاق و ماده 

ؤسسه ملی بین متقاضی داده و نماینده م( پیوست یك)نامه تفاهم مطابق هناماین شیوهبرمبنای ، 1ها و اطالعات به متقاضیارائه داده

 پذیر است. امکانتحقیقات سالمت 

و محققان  گیردملی تحقیقات سالمت قرار میمؤسسه  2تارنمایروی بر شده مطالعه هنمونهای دادهاز  یرصدها، دبرای آشنایی با داده

ها د این نمونه از دادهتوانندست آوردن ایده برای تدوین پروپوزال میشده در مؤسسه و بهانجام هایهای پیمایشبرای آشنایی با داده گرامی

 نامه را ندارد.ز به طی فرایند درج شده در این شیوهها نیا. استفاده از این بخش از دادهو تحلیل نمایند را دریافت

ها در صورت تأیید نهایی توسط مؤسسه ملی تحقیقات سالمت برای استفاده عموم در تارنمای پیمایش ، گزارش  هاپرسشنامه، پروتکل

را ندارد؛ اما در صورت استفاده، نیازمند ذکر  نامهمؤسسه قرار داده خواهد شد و استفاده از این موارد نیاز به طی فرایند درج شده در این شیوه

 منبع است.

 

 هادرخواست داده -1ماده 

 :وجود دارد هادادهدو فرایند متفاوت برای ارائه  ی موجود در مؤسسه ملی تحقیقات سالمت،هادادهبا توجه به انواع 

 :میکرودیتافردی یا  هایداده درخواست -1-1

را از هر واحد  هاداده ،(هایسرشماریا و  هایمایشپ)شامل  هاداده هاییدکنندهتولآماری و یا دیگر  یهاسازمان کهیهنگام -تعریف

یك فرد،  تواندیم. این واحد گویندیمفردی  یهادادهرا  شده واحد مشاهده مربوط به هر  یهادادهاین نوع  ،کنندیم یآورجمعمشاهده 

 یك خانواده، یك شرکت و یا سازمان و ... باشد.

 باشد:شرح زیر میدیتا بههای فردی یا میکرومراحل درخواست و ارائه داده

است  شده ذکرتقاضا شده  ی هاداده از استفاده اهداف مخصوص که در آن فرم براساس متقاضی درخواست دریافت -1-1-1

 (؛یك پیوست)

                                                           
-نامه، میها نیز براساس مسیر درج شده در شیوهتوانند تقاضای اطالعات نمایند و سازمانطور مستقل می)پژوهشگران( بهتواند فرد یا سازمان باشد. به این مفهوم که افراد متقاضی می 1

 . باشندنامه و مسیر درج شده در آن میها را در اختیار بگیرند. اما هر دو گروه موظف به رعایت بندهای مندرج در شیوهها، دادهتوانند با ارائه درخواست داده
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 ؛پژوهشی گواهی کمیته اخالق پروپوزال مصوب وشامل  هاداده دریافت جهت یازن مورد مدارکدریافت  -2 -1-1

 ؛یازن مورد یهاداده و پروپوزال اهداف تطبیق منظوربه مصوب پروپوزال بررسی مدارک و -1-1-3

 ؛دو هفته به متقاضی حداکثر تا نتیجه بررسی اعالم -1-1-4

ها و هسازی دادها و میزان کار الزم برای آمادهبسته به نوع دادهروز کاری  20ظرف مدت  حداکثر درخواستیی هاداده -1-1-5

 .شودها به متقاضی ارائه میبه همراه کدها و راهنمای داده

 

 :ماکرودیتا ای یعیتجم هایدادهخواست در -1-2

 ییهاشاخصعی وجود دارد که اطالعات مربوط به یك منطقه یا تعدادی از افراد را در یتجم یهاداده ،فردی یهادادهدر مقابل -تعریف

  .کندمانند نسبت، درصد فراوانی و ... خالصه و ارائه می

 باشد:شرح زیر میدیتا بههای تجمیعی یا ماکرومراحل درخواست و ارائه داده

است  شده ذکر ،تقاضا شده یهاداده از استفاده اهداف مخصوص که در آن فرم براساس متقاضی درخواست دریافت -1-2-1

 (؛پیوست یك)

 ؛نامهیمعرفشامل  هاداده دریافت جهت یازن مورد دریافت مدارک -1-2-2

 ؛هاطرح گزارشدر  یدرخواستدرخواستی مبنی بر وجود و یا عدم وجود اطالعات  مدارکبررسی  -1-2-3

هفته اطالعات  دوظرف مدت حداکثر ، هاطرحوجود اطالعات درخواستی در گزارش  صورتدر  -1-3-2-1

 ،درخواستی به متقاضی ارائه خواهد شد

خام بررسی  یهادادهاز  اطالعاتقابلیت استخراج  ،گزارشدر صورت عدم وجود اطالعات درخواستی در  -2-3-2-1

 یهاداده درخواستدرخواست وارد فرایند  ،باشند استخراجقابلخام  یهادادهاز  یدرخواستاگر اطالعات د، خواهند ش

 فردی خواهد شد،

فردی، نتیجه بررسی مبنی بر عدم وجود اطالعات  یهادادهعدم امکان استخراج اطالعات از  در صورت -3-3-2-1

 متقاضی اطالع داده خواهد شد. در مدت یك هفته به یدرخواست

 

 داده کنندهارائهتعهدات  -2ماده 

 باشد:شرح زیر میآن به باشد و تعهداتمؤسسه ملی تحقیقات سالمت می ،نامهشیوه کننده داده و اطالعات در اینارائه

 لی تحقیقات سالمت؛موجود در مؤسسه م یهاها با دادهبررسی درخواست متقاضی و تطابق درخواست -2-1

 نامه حاضر؛شیوهارائه بازخورد به متقاضی ظرف مدت تعیین شده در  -2-2
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 بار؛ دوتا  حداکثرهای درخواستی دادهیح تصح -2-3

 و همکاری جهت "رابط کارشناس" عنوان به ها،داده و پژوهش موضوع به مسلط کارشناسان از یکی معرفی و تعیین -2-4

 متقاضی داده. ابهامات و التأسو به پاسخگویی

 

 تبصره

 مؤسسه ،نامه حاضربراساس شیوه ندارد. عات مورد نیاز متقاضیآنالیز، تحلیل و تفسیر اطال تعهدی در قبال تأمین هزینه،مؤسسه  -2-1

 آورد.همراه نمیبرای مؤسسه را به 3تألیفها حق و ارائه داده ،ها به متقاضی را برعهده داردارائه داده صرفاً

 خارج از کشور، ولو اینکه متقاضی ایرانی باشد، ندارد.های ها/دانشگاهمؤسسه امکان ارائه داده فردی برای محققین/سازمان-2-2

 

 داده تعهدات متقاضی -3ماده 

 باشد:شرح زیر میها و اطالعات از مؤسسه ملی تحقیقات سالمت بهدر قبال دریافت داده داده تعهدات متقاضی

 و هاوزارتخانه رسمی، وابسته مؤسسات یا پزشکی علوم هایدانشگاه تحقیقاتی، مراکز از از یکیارائه پروپوزال مصوب  -3-1

 ؛ها از مؤسسه ملی تحقیقات سالمتنامه دریافت دادهو امضای تفاهم داخل کشور نهاد مردم هایسازمان

 ؛هاداده درست لیلتح-3-2

 ؛هاداده نتایج ارائه در مصالح ملی و اخالقی مالحظات عایتر -3-3

 اهداف اساسبر صرفاً و متبوع سازمان پژوهش امر در استفاده برای تنها ها،هداد محتوای محرمانگی حفظ به نسبت تعهد-3-4

 ؛ها به غیرشده و عدم ارائه داده ارائه پروپوزال در مندرج

 ؛غیرها بهو عدم واگذاری این داده (رایتیکپ) هادادهرعایت حق مالکیت  -3-5

ها. متقاضی موظف است در صورت استفاده به سایر افراد یا سازمان هاو عدم واگذاری داده هادادهعدم استفاده مجدد از  -3-6

 ؛مجدد، مؤسسه ملی تحقیقات سالمت را مطلع نماید

 برای تأیید نهایی به مؤسسه ملی تحقیقات سالمت قبل از هرگونه انتشار اطالعات هاداده تحلیل نتایج از نسخه یك ارائه -3-7

 ؛نامه یا گزارش نهایی( به مؤسسه ملی تحقیقات سالمتو سپس ارائه نسخه قابل چاپ حاصله )در قالب مقاله، پایان

  ارائه به موظف پژوهشگر .گرددمی تعیین طرفین توافق مورد بندیزمان براساس پژوهشی طرح پیشرفت وضعیت -3-8

 ؛بود خواهد اساس آن بر ادواری هایگزارش

                                                           
3 Authorship 
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ارائه شده در به شرح  گزارش/مقاله 4قسمت تقدیر و تشکر در)مؤسسه ملی تحقیقات سالمت(  داده تولیدکنندگان نام ارائه -3-8

 :نامهاین شیوه

 انگلیسیبرای انتشارات 

The authors thank the National for Health Research (NIHR), Iran for their support and for 

free access to the original data of …. survey. 

 برای انتشارات فارسی

نویسندگان این مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از مؤسسه ملی تحقیقات سالمت بابت تسهیل در اجرای پژوهش و در اختیار گذاشتن 

 دارند.های خام پیمایش ............ ابراز میداده

 تبصره 

 یکیاز نامه معتبر یك معرفیامکان ارائه پروپوزال مصوب را نداشته باشد، ضرورت دارد که فردی درصورتیدر شرایط بسیار خاص،  -1-3

برای دریافت  داخل کشور نهاد مردم هایسازمان و هاوزارتخانه رسمی، وابسته مؤسسات یا پزشکی علوم هایدانشگاه تحقیقاتی، مراکز از

 ارائه نماید؛ها داده

امکان ارائه  ،تواند ارائه کندنمی هم نامه معتبرمعرفیهمزمان که فردی امکان تصویب پروپوزال در هیچ مرکزی را ندارد و درصورتی-2-3

 ؛مؤسسه مقدور نیست از سویداده 

ابل پیگرد قات سالمت قاین موضوع از سمت مؤسسه ملی تحقی منتشر شود،ای بدون طی فرآیند مذکور پروژهنتایج که صورتی رد-3-3

 قانونی است.

 

نامه مطابق مصوبه شورای پژوهشی و شورای اخالق پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری این شیوه

باشد و بندهای آن در سراسر کشور قابل اجرا می ،برای تمام متقاضیان داده سه ماده و پنج تبصرهاسالمی ایران در 

 کند.استثنایی برای افراد ایجاد نمی

 است.  سالمت ارائه شده شکل بصریبهها و اطالعات به متقاضیان ادامه فرایند ارائه داده در

بانی شود و بعد از ارجاع به دبیرخانه دیدهها در ابتدا به همراه مدارک برای ریاست مؤسسه ارسال میدرخواست

 شود.یید، پاسخ داده میأسسه، در صورت تسالمت مؤ
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 نامه مصوب مؤسسه ملی تحقیقات سالمتها و اطالعات به متقاضیان طبق شیوهدادهفرایند بصری ارائه 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 تحقیقات و پژوهش جهت هاداده اخذ نامهتفاهم-پیوست یک

 ، جمهوری اسالمی ایرانمؤسسه ملی تحقیقات سالمت

 قرارداد طرفین -1ماده 

خانم /آقای و شودمی نامیده سسهمؤ اختصار به قرارداد در که ................خانم /آقای نمایندگی به جمهوری اسالمی سسه ملی تحقیقات سالمتمؤ بینمافی قرارداد این
 آن مفاد اجرای به متعهد و ملزم طرفین و گردیده منعقد دیگر سوی از ،شودمی نامیده متقاضی داده اختصار به قرارداد این در که ......................... از نمایندگی به .....................

 .گرددمی معرفی پژوهشگر به مؤسسه این رابط کارشناس عنوانبه ............... آقای / خانم ضمناً .باشندمی
 

 قرارداد موضوع -ماده دو

ارائه شده از سوی  پروپوزال درخصوصجمهوری اسالمی ایران  سسه ملی تحقیقات سالمتمؤ در شده وریآجمع ایههداد گذاشتن اختیار در از عبارتست قرارداد موضوع
 . ..........................................................................................عنوان با هامتقاضی داده

 

 قرارداد زمان -ماده سه

 .باشدمی …………….. مدت به …………….. لغایت …………….. تاریخ از قرارداد زمان
 

 سسهمؤ تعهدات -ماده چهار

 ها موجود در مؤسسه ملی تحقیقات سالمت؛ها با دادهو تطابق درخواستداده بررسی درخواست متقاضی  -4-1
 نامه حاضر؛ظرف مدت تعیین شده در شیوهداده ارائه بازخورد به متقاضی  -4-2
 بار؛ دوتا حداکثر های درخواستی دادهتصحیح  -4-3
 و التأسو به پاسخگویی و همکاری جهت "رابط کارشناس" عنوان به ها،داده و پژوهش موضوع به مسلط کارشناسان از یکی معرفی و تعیین -4-4

 پژوهشگر. ابهامات
 مؤسسه ملی تحقیقات وظیفه آنالیز، تحلیل و تفسیر اطالعات مورد نیاز متقاضی را ندارد. 

 

 هامتقاضی داده تعهدات-پنج ماده

 نهاد مردم هایسازمان و هاوزارتخانه رسمی، وابسته مؤسسات یا پزشکی علوم هایدانشگاه تحقیقاتی، مراکز از ارائه پروپوزال مصوب از یکی-5-1
 ؛نامهو تکمیل فرم ضمیمه تفاهم ها از مؤسسه ملی تحقیقات سالمتنامه دریافت دادهو امضای تفاهم داخل کشور

 ؛شودیی که از مؤسسه دریافت میهاداده درست لیلتح-5-2
 ؛ی منتج از مطالعات مؤسسههاداده نتایج ارائه در امنیتی مسائل و اخالقی مالحظات رعایت -5-3
 ارائه پروپوزال در مندرج اهداف براساس صرفاً و متبوع سازمان پژوهش امر در استفاده برای تنها ها،داده محتوای محرمانگی حفظ به نسبت تعهد-5-4

 ؛ها به غیرشده و عدم ارائه داده
 رایت(؛یکپ) هادادهرعایت حق مالکیت -5-4
ها به سایر افراد یا و در صورت استفاده مجدد با اطالع مؤسسه ملی تحقیقات سالمت باشد و عدم واگذاری داده هادادهعدم استفاده مجدد از -5-5

 ها؛سازمان
و سپس ارائه نسخه  ر اطالعاتبرای تأیید نهایی به مؤسسه ملی تحقیقات سالمت قبل از هرگونه انتشاها داده تحلیل نتایج از نسخه یك ارائه-5-6

 نامه یا گزارش نهایی( به مؤسسه ملی تحقیقات سالمت؛چاپ حاصله )در قالب مقاله، پایانقابل 
 اساس آن بر ادواری هایگزارش ارائه به موظف پژوهشگر .گرددمی تعیین طرفین توافق مورد بندیزمان براساس پژوهشی طرح پیشرفت وضعیت-5-7

 .بود خواهد
و سپس براساس آخرین دستورالعمل اخالق در  گزارش/مقاله تشکرقسمت تقدیر و  )مؤسسه ملی تحقیقات سالمت( در داده تولیدکنندگان نام ارائه-5-8

 پژوهش و چاپ مقاالت را ذکر نماید. انتشارات پژوهشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هنگام انتشار نتایج 



 
 
 

 
 

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت  پژوهش اخالق کمیته به متخلف عنوانبه متبوع سازمان و پژوهشگر( عمل ننماید، 5ن ماده )ای 8الی  3های به بند درصورتی که متقاضی
 .گردد برخورد مقررات و قوانین چوبچهار در تا شد خواهد معرفی

 

 

 

 معنوی و مادی حقوق -شش ماده

 شده انجام هایپژوهش نتایج از انتشار قابل نسخ تمامی در که صورت بدینباشد. می پژوهشگر و سسهمؤ به متعلق مشترکاً شده انجام هایپژوهش معنوی حقوق-1-6

 .نمایند ذکرطور واضح ها، بهنامه ارائه دادهبراساس دستورالعمل مندرج در شیوه واضح صورت به را سسهمؤ نام بایستمی متقاضی
و  بود خواهد اجرا قابل سسه،ؤم این پروپوزال توسط تصویب و متقاضی توسط پروپزال ارائه از پس موضوع باشد، سسهؤم سفارش به پژوهش انجام کهصورتی در-2-6

 های مصوب در مؤسسه خواهد بود.ها مشابه فرایند سایر پروپوزالفرایند این نوع پروپوزال

 

 قرارداد طرفین نشانی -هفت ماده

 باشند.می نشانی تغییر اعالم به ملزم طرفین و گرددمی ارسال و ابالغ زیر نشانی به طرفین مکاتبات کلیه

 . ، مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی70بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر شرقی، پالک  تهران،نشانی: 

 66407754دورنگار:  62921286تلفن: 

 …………………………………………………………………………………………:پژوهشگر نشانی

 .......................................................................دورنگار: ................................................... تلفن:

 :...............................................................آدرس الکترونیک

 

 قرارداد نسخ -هشت ماده

 .دارند را واحد همگی حکم که است رسیده قرارداد طرفین امضای به و تنظیم و تهیه متحدالشکل نسخه 2 در و دهما 8 شامل قرارداد این
 
 

 امضای نماینده مؤسسه ملی تحقیقات سالمت

 جمهوری اسالمی ایران

 امضای متقاضی داده

 

 
 



 
 
 

 
 

 ها تحویل داده درخواستفرم 
 

 نام و نام خانوادگی

 درخواست کننده

المحل اشتغ سمت و رتبه علمی  تاریخ درخواست نوع درخواست 

  اطالعات ها            داده   

مورد نیاز درج شود. (هایعنوان دقیق متغیر ) ذکر شود: عنوان دقیق مقاله/گزارش  

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

 متقاضی داده امضاء                                                                                                                                                             
 
 
 

 


