شیوهنامه دسترسی به دادههای پیماشهای حوزۀ سالمت
مؤسسه ملی تحقیقات سالمت
جمهوری اسالمی ایران

پاییز 1397

این شیوهنامه در شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سالمت ارائه و با موافقت حداکثر اعضا،
بندهای آن تصویب شده است.

مقدمه
با توجه به الزامات اسناد باالدستی ازجمله قانون بیستوسه مادهای "دسترسی اطالعات در ایران" ،مصوبه ششم بهمنماه یك هزار و
سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی و تأیید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یك تبصره ذیل ماده ()10
همچنین با توجه بهضرورت سیاستگذاری حوزۀ سالمت ،درخصوص دسترسی و نگهداری دادههای در اختیار مؤسسه ،شیوهنامه حاضر در 3
ماده و الحاق  2تبصره به ماده  2و  3تبصره به ماده  3الزماالجرا میباشد.
ارائه دادهها و اطالعات به متقاضی ،1برمبنای این شیوهنامه مطابق تفاهمنامه (پیوست یك) بین متقاضی داده و نماینده مؤسسه ملی
تحقیقات سالمت امکانپذیر است.
برای آشنایی با دادهها ،درصدی از دادههای نمونه مطالعه شده برروی تارنمای 2مؤسسه ملی تحقیقات سالمت قرار میگیرد و محققان
گرامی برای آشنایی با دادههای پیمایشهای انجامشده در مؤسسه و بهدست آوردن ایده برای تدوین پروپوزال میتوانند این نمونه از دادهها
را دریافت و تحلیل نمایند .استفاده از این بخش از دادهها نیاز به طی فرایند درج شده در این شیوهنامه را ندارد.
پرسشنامه ،پروتکلها ،گزارش پیمایشها در صورت تأیید نهایی توسط مؤسسه ملی تحقیقات سالمت برای استفاده عموم در تارنمای
مؤسسه قرار داده خواهد شد و استفاده از این موارد نیاز به طی فرایند درج شده در این شیوهنامه را ندارد؛ اما در صورت استفاده ،نیازمند ذکر
منبع است.

ماده  -1درخواست دادهها
با توجه به انواع دادههای موجود در مؤسسه ملی تحقیقات سالمت ،دو فرایند متفاوت برای ارائه دادهها وجود دارد:
 -1-1درخواست دادههای فردی یا میکرودیتا:
تعریف -هنگامیکه سازمانهای آماری و یا دیگر تولیدکنندههای دادهها (شامل پیمایشها و یا سرشماریها) ،دادهها را از هر واحد
مشاهده جمعآوری میکنند ،این نوع دادههای مربوط به هر واحد مشاهده شده را دادههای فردی میگویند .این واحد میتواند یك فرد،
یك خانواده ،یك شرکت و یا سازمان و  ...باشد.
مراحل درخواست و ارائه دادههای فردی یا میکرودیتا بهشرح زیر میباشد:
 -1-1-1دریافت درخواست متقاضی براساس فرم مخصوص که در آن اهداف استفاده از دادههای تقاضا شده ذکر شده است
(پیوست یك)؛

 1متقاضی میتواند فرد یا سازمان باشد .به این مفهوم که افراد (پژوهشگران) بهطور مستقل میتوانند تقاضای اطالعات نمایند و سازمانها نیز براساس مسیر درج شده در شیوهنامه ،می-
توانند با ارائه درخواست دادهها ،دادهها را در اختیار بگیرند .اما هر دو گروه موظف به رعایت بندهای مندرج در شیوهنامه و مسیر درج شده در آن میباشند.
nihr.tums.ac.ir
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 -2 -1-1دریافت مدارک مورد نیاز جهت دریافت دادهها شامل پروپوزال مصوب و گواهی کمیته اخالق پژوهشی؛
 -3-1-1بررسی مدارک و پروپوزال مصوب بهمنظور تطبیق اهداف پروپوزال و دادههای مورد نیاز؛
 -4-1-1اعالم نتیجه بررسی تا حداکثر دو هفته به متقاضی؛
 -5-1-1دادههای درخواستی حداکثر ظرف مدت  20روز کاری بسته به نوع دادهها و میزان کار الزم برای آمادهسازی دادهها و
به همراه کدها و راهنمای دادهها به متقاضی ارائه میشود.

 -2-1درخواست دادههای تجمیعی یا ماکرودیتا:
تعریف-در مقابل دادههای فردی ،دادههای تجمیعی وجود دارد که اطالعات مربوط به یك منطقه یا تعدادی از افراد را در شاخصهایی
مانند نسبت ،درصد فراوانی و  ...خالصه و ارائه میکند.
مراحل درخواست و ارائه دادههای تجمیعی یا ماکرودیتا بهشرح زیر میباشد:
 -1-2-1دریافت درخواست متقاضی براساس فرم مخصوص که در آن اهداف استفاده از دادههای تقاضا شده ،ذکر شده است
(پیوست یك)؛
 -2-2-1دریافت مدارک مورد نیاز جهت دریافت دادهها شامل معرفینامه؛
 -3-2-1بررسی مدارک درخواستی مبنی بر وجود و یا عدم وجود اطالعات درخواستی در گزارش طرحها؛
 -1-3-2-1در صورت وجود اطالعات درخواستی در گزارش طرحها ،حداکثر ظرف مدت دو هفته اطالعات
درخواستی به متقاضی ارائه خواهد شد،
 -2-3-2-1در صورت عدم وجود اطالعات درخواستی در گزارش ،قابلیت استخراج اطالعات از دادههای خام بررسی
خواهند شد ،اگر اطالعات درخواستی از دادههای خام قابلاستخراج باشند ،درخواست وارد فرایند درخواست دادههای
فردی خواهد شد،
 -3-3-2-1در صورت عدم امکان استخراج اطالعات از دادههای فردی ،نتیجه بررسی مبنی بر عدم وجود اطالعات
درخواستی در مدت یك هفته به متقاضی اطالع داده خواهد شد.

ماده  -2تعهدات ارائهکننده داده
ارائهکننده داده و اطالعات در این شیوهنامه ،مؤسسه ملی تحقیقات سالمت میباشد و تعهدات آن بهشرح زیر میباشد:
 -1-2بررسی درخواست متقاضی و تطابق درخواستها با دادههای موجود در مؤسسه ملی تحقیقات سالمت؛
 -2-2ارائه بازخورد به متقاضی ظرف مدت تعیین شده در شیوهنامه حاضر؛
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 -3-2تصحیح دادههای درخواستی حداکثر تا دو بار؛
 -4-2تعیین و معرفی یکی از کارشناسان مسلط به موضوع پژوهش و دادهها ،به عنوان" کارشناس رابط" جهت همکاری و
پاسخگویی به سوأالت و ابهامات متقاضی داده.

تبصره
 -1-2مؤسسه تعهدی در قبال تأمین هزینه ،آنالیز ،تحلیل و تفسیر اطالعات مورد نیاز متقاضی ندارد .براساس شیوهنامه حاضر ،مؤسسه
صرفاً ارائه دادهها به متقاضی را برعهده دارد ،و ارائه دادهها حق تألیف 3برای مؤسسه را بههمراه نمیآورد.
-2-2مؤسسه امکان ارائه داده فردی برای محققین/سازمانها/دانشگاههای خارج از کشور ،ولو اینکه متقاضی ایرانی باشد ،ندارد.

ماده  -3تعهدات متقاضی داده
تعهدات متقاضی داده در قبال دریافت دادهها و اطالعات از مؤسسه ملی تحقیقات سالمت بهشرح زیر میباشد:
 -1-3ارائه پروپوزال مصوب از یکی از مراکز تحقیقاتی ،دانشگاههای علوم پزشکی یا مؤسسات وابسته رسمی ،وزارتخانهها و
سازمانهای مردم نهاد داخل کشور و امضای تفاهمنامه دریافت دادهها از مؤسسه ملی تحقیقات سالمت؛
-2-3تحلیل درست دادهها؛
 -3-3رعایت مالحظات اخالقی و مصالح ملی در ارائه نتایج دادهها؛
-4-3تعهد نسبت به حفظ محرمانگی محتوای دادهها ،تنها برای استفاده در امر پژوهش سازمان متبوع و صرفاً براساس اهداف
مندرج در پروپوزال ارائه شده و عدم ارائه دادهها به غیر؛
 -5-3رعایت حق مالکیت دادهها (کپیرایت) و عدم واگذاری این دادهها بهغیر؛
 -6-3عدم استفاده مجدد از دادهها و عدم واگذاری دادهها به سایر افراد یا سازمانها .متقاضی موظف است در صورت استفاده
مجدد ،مؤسسه ملی تحقیقات سالمت را مطلع نماید؛
 -7-3ارائه یك نسخه از نتایج تحلیل دادهها برای تأیید نهایی به مؤسسه ملی تحقیقات سالمت قبل از هرگونه انتشار اطالعات
و سپس ارائه نسخه قابل چاپ حاصله (در قالب مقاله ،پایاننامه یا گزارش نهایی) به مؤسسه ملی تحقیقات سالمت؛
 -8-3وضعیت پیشرفت طرح پژوهشی براساس زمانبندی مورد توافق طرفین تعیین میگردد .پژوهشگر موظف به ارائه
گزارشهای ادواری بر آن اساس خواهد بود؛
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 -8-3ارائه نام تولیدکنندگان داده (مؤسسه ملی تحقیقات سالمت) در قسمت تقدیر و تشکر 4مقاله/گزارش به شرح ارائه شده در
این شیوهنامه:
برای انتشارات انگلیسی
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
دادههای خام پیمایش  ............ابراز میدارند.
تبصره
 -1-3در شرایط بسیار خاص ،درصورتیکه فردی امکان ارائه پروپوزال مصوب را نداشته باشد ،ضرورت دارد یك معرفینامه معتبر از یکی
از مراکز تحقیقاتی ،دانشگاههای علوم پزشکی یا مؤسسات وابسته رسمی ،وزارتخانهها و سازمانهای مردم نهاد داخل کشور برای دریافت
دادهها ارائه نماید؛
-2-3درصورتیکه فردی امکان تصویب پروپوزال در هیچ مرکزی را ندارد و همزمان معرفینامه معتبر هم نمیتواند ارائه کند ،امکان ارائه
داده از سوی مؤسسه مقدور نیست؛
-3-3در صورتیکه نتایج پروژهای بدون طی فرآیند مذکور منتشر شود ،این موضوع از سمت مؤسسه ملی تحقیقات سالمت قابل پیگرد
قانونی است.

این شیوهنامه مطابق مصوبه شورای پژوهشی و شورای اخالق پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری
اسالمی ایران در سه ماده و پنج تبصره برای تمام متقاضیان داده ،در سراسر کشور قابل اجرا میباشد و بندهای آن
استثنایی برای افراد ایجاد نمیکند.

در ادامه فرایند ارائه دادهها و اطالعات به متقاضیان بهشکل بصری سالمت ارائه شده است.
درخواستها در ابتدا به همراه مدارک برای ریاست مؤسسه ارسال میشود و بعد از ارجاع به دبیرخانه دیدهبانی
سالمت مؤسسه ،در صورت تأیید ،پاسخ داده میشود.
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فرایند بصری ارائه دادهها و اطالعات به متقاضیان طبق شیوهنامه مصوب مؤسسه ملی تحقیقات سالمت
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پیوست یک-تفاهمنامه اخذ دادهها جهت پژوهش و تحقیقات
مؤسسه ملی تحقیقات سالمت ،جمهوری اسالمی ایران
ماده  -1طرفین قرارداد
این قرارداد فیمابین مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی به نمایندگی آقای/خانم  ................که در قرارداد به اختصار مؤسسه نامیده میشود و آقای/خانم
 .....................به نمایندگی از  .........................که در این قرارداد به اختصار متقاضی داده نامیده میشود ،از سوی دیگر منعقد گردیده و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد آن
میباشند .ضمناً آقای  /خانم  ...............بهعنوان کارشناس رابط این مؤسسه به پژوهشگر معرفی میگردد.
ماده دو -موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از در اختیار گذاشتن دادههای جمعآوری شده در مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران درخصوص پروپوزال ارائه شده از سوی
متقاضی دادهها با عنوان . ..........................................................................................
ماده سه -زمان قرارداد
زمان قرارداد از تاریخ …………… ..لغایت …………… ..به مدت …………… ..میباشد.
ماده چهار -تعهدات مؤسسه
 -1-4بررسی درخواست متقاضی داده و تطابق درخواستها با دادهها موجود در مؤسسه ملی تحقیقات سالمت؛
 -2-4ارائه بازخورد به متقاضی داده ظرف مدت تعیین شده در شیوهنامه حاضر؛
 -3-4تصحیح دادههای درخواستی حداکثر تا دو بار؛
 -4-4تعیین و معرفی یکی از کارشناسان مسلط به موضوع پژوهش و دادهها ،به عنوان" کارشناس رابط "جهت همکاری و پاسخگویی به سوأالت و
ابهامات پژوهشگر.
مؤسسه ملی تحقیقات وظیفه آنالیز ،تحلیل و تفسیر اطالعات مورد نیاز متقاضی را ندارد.
ماده پنج-تعهدات متقاضی دادهها
-1-5ارائه پروپوزال مصوب از یکی از مراکز تحقیقاتی ،دانشگاههای علوم پزشکی یا مؤسسات وابسته رسمی ،وزارتخانهها و سازمانهای مردم نهاد
داخل کشور و امضای تفاهمنامه دریافت دادهها از مؤسسه ملی تحقیقات سالمت و تکمیل فرم ضمیمه تفاهمنامه؛
-2-5تحلیل درست دادههایی که از مؤسسه دریافت میشود؛
 -3-5رعایت مالحظات اخالقی و مسائل امنیتی در ارائه نتایج دادههای منتج از مطالعات مؤسسه؛
-4-5تعهد نسبت به حفظ محرمانگی محتوای دادهها ،تنها برای استفاده در امر پژوهش سازمان متبوع و صرفاً براساس اهداف مندرج در پروپوزال ارائه
شده و عدم ارائه دادهها به غیر؛
-4-5رعایت حق مالکیت دادهها (کپیرایت)؛
-5-5عدم استفاده مجدد از دادهها و در صورت استفاده مجدد با اطالع مؤسسه ملی تحقیقات سالمت باشد و عدم واگذاری دادهها به سایر افراد یا
سازمانها؛
-6-5ارائه یك نسخه از نتایج تحلیل دادهها برای تأیید نهایی به مؤسسه ملی تحقیقات سالمت قبل از هرگونه انتشار اطالعات و سپس ارائه نسخه
قابل چاپ حاصله (در قالب مقاله ،پایاننامه یا گزارش نهایی) به مؤسسه ملی تحقیقات سالمت؛
-7-5وضعیت پیشرفت طرح پژوهشی براساس زمانبندی مورد توافق طرفین تعیین میگردد .پژوهشگر موظف به ارائه گزارشهای ادواری بر آن اساس
خواهد بود.
-8-5ارائه نام تولیدکنندگان داده (مؤسسه ملی تحقیقات سالمت) در قسمت تقدیر و تشکر مقاله/گزارش و سپس براساس آخرین دستورالعمل اخالق در
انتشارات پژوهشی مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هنگام انتشار نتایج پژوهش و چاپ مقاالت را ذکر نماید.

درصورتی که متقاضی به بندهای  3الی  8این ماده ( )5عمل ننماید ،پژوهشگر و سازمان متبوع بهعنوان متخلف به کمیته اخالق پژوهش مؤسسه ملی تحقیقات سالمت
معرفی خواهد شد تا در چهارچوب قوانین و مقررات برخورد گردد.

ماده شش -حقوق مادی و معنوی
-1-6حقوق معنوی پژوهشهای انجام شده مشترکاً متعلق به مؤسسه و پژوهشگر میباشد .بدین صورت که در تمامی نسخ قابل انتشار از نتایج پژوهشهای انجام شده
متقاضی میبایست نام مؤسسه را به صورت واضح براساس دستورالعمل مندرج در شیوهنامه ارائه دادهها ،بهطور واضح ذکر نمایند.
-6-2در صورتیکه انجام پژوهش به سفارش مؤسسه باشد ،موضوع پس از ارائه پروپزال توسط متقاضی و تصویب این پروپوزال توسط مؤسسه ،قابل اجرا خواهد بود و
فرایند این نوع پروپوزالها مشابه فرایند سایر پروپوزالهای مصوب در مؤسسه خواهد بود.
ماده هفت -نشانی طرفین قرارداد
کلیه مکاتبات طرفین به نشانی زیر ابالغ و ارسال میگردد و طرفین ملزم به اعالم تغییر نشانی میباشند.
نشانی :تهران ،بلوار کشاورز ،خیابان وصال شیرازی ،خیابان بزرگمهر شرقی ،پالک  ،70مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی.
تلفن 62921286 :دورنگار66407754 :
نشانی پژوهشگر…………………………………………………………………………………………:
تلفن ................................................... :دورنگار.......................................................................:
آدرس الکترونیک...............................................................:
ماده هشت -نسخ قرارداد
این قرارداد شامل  8ماده و در  2نسخه متحدالشکل تهیه و تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسیده است که همگی حکم واحد را دارند.

امضای نماینده مؤسسه ملی تحقیقات سالمت
جمهوری اسالمی ایران

امضای متقاضی داده

فرم درخواست تحویل دادهها
نام و نام خانوادگی

سمت و رتبه علمی

محل اشتغال

نوع درخواست

تاریخ درخواست

درخواست کننده
عنوان دقیق مقاله/گزارش ذکر شود:

اطالعات
دادهها
عنوان دقیق متغیر (های) مورد نیاز درج شود.
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امضاء متقاضی داده

