شیوه نامه همکاری درمانگاه دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان
(انستیتو روانپزشکی تهران)
در زمینه انجام طرحهای پژوهشی

الف -طرح های مصوب ماانت

ژونهی ااتیاا لوب ژشکی اررا ه مرری را هکیا طرح ری ا هکیا ا لوب

هیأت لوک ااتیید ن را فاال ا ا ماتاا باکد.
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تصویب طرح در معاونت پژوهشی دانشگاه و دریافت کد اخالق
نامه از عضو هیأت علمی مجری یا همکار طرح به معاونت پژوهشی دانشکده و درخواست همکاری
ارجاع نامه از معاونت پژوهشی دانشکده به رئیس درمانگاه
در صوورتی که مجری یا همکار طرح ،برنامه ویزیت در درمانگاه را داشو ه باشود م وئولیت معرفی نمونه و نحوه ارتباط با
محقق به عهده درمانگر در چارچوب ضوووابپ پژوهشووی اسووتی در نیر ای صووورت ز اسووت مجریان طرح با نظر رئیس
درمانگاه با درمانگران هماهنگی ز را به عمل آورندی

 -طرحهای مصوب ماانت

ژونهیو ااتیاا لوب ژشکی اررا ه مرری را هکیا ی ا ااتیید لوب

فتا ی

تداکت باکد.
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تصویب طرح در معاونت پژوهشی دانشگاه و اخذ کد اخالق
نامه از عضو هیأت علمی مجری یا همکار طرح به معاونت پژوهشی دانشکده و درخواست همکاری
ارجاع نامه از معاونت پژوهشی دانشکده به رئیس درمانگاه
هماهنگی مجری طرح با درمانگران درمانگاه با تأیید رئیس درمانگاه در جهت معرفی نمونه با نظارت و قبول م وووئولیت
خود درمانگر
تبصوره -بدیهی اسوت دانشوکده و درمانگاه هیچگونه م ئولیت و تعهدی برای در اخ یار گذاش اتاق مجزا و یا وقتدهی
بیماران خارج از روند جاری درمانگاه را نخواهد داشوووت و طبق ضووووابپ درمانی محقق باید زیر نظر درمانگر با بیماران در
ارتباط بوده و دادههای مربوط را جمعآوری کندی

ج -طرح های ژونهی مصب ااتیاا ها را مؤسسات خا ج ا ااتیاا لوب ژشکی اررا
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در ای موارد اگر یکی از همکاران طرح عضو هیئت علمی دانشکده باشد بر اساس مدل طرحهای الف عمل خواهد شدی
در صوورتی که هی ک دا از همکاران طرح ارتباط سوازمانی با دانشوکده نداشو ه باشوند پس از تصویب طرح در دانشگاه یا
مؤسو ه مربوطه اس فاده از پروندههای مشخص با نظارت هیأت علمی طرح و در محل درمانگاه امکانپذیر است و در اخ یار
قرار دادن پرونوده بوه هیچکس از تیم تحقیق خارج از درمانگاه و یا در اخ یار قرار دادن کپی پرونده به دلیل الزا به رعایت
حقوق بیماران ممنوع استی
در مواردی که محقق خارج از دانشگاه نیاز به نمونهگیری از مراجعی درمانگاه داش ه باشد ،پس از تصویب طرح در دانشگاه
یا مؤس ه مربوطه ،محقق از طرف معاونت پژوهشی به درمانگاه در جهت همکاری و ارجاع مراجعی معرفی خواهد شدی
یک نفر هیأت علمی از دانشکده به عنوان همکاری طرح اضافه شودی

