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فرم تفاهن ناهه پژوهش با استفاده از داده های رجيستری بيواريهای ايسكويك قلبي هنجر به
بستری
مًضًع تفاَم وامٍ:

ايي تفبّن ًبهِ هبثيي پيشٌْبد دٌّذُ عٌَاى پژٍّش اص ايي ثِ ثعذ ثِ هحمك  /هحممييي ٍ هريش اٍل سجيسيرش ثيويبس ّيب
ايسکويک للجي اسربى يضد هٌعمذ هي گشدد.
مجريان  :دكتر سيدٌ مُديٍ ومايىدٌ  -دكتر محمد حسيه سلطاوي – دكتر حميدرضا دَمان  -دكتر سيد محمًد صدر
تعُدات محمك:
 -1هحمك هَظف است فشم پيشٌْبد پشٍپَصال هٌرج اص سجيسرش ثيوبس ايسکويک للجي سا تکويل ٍ دس جلسِ هرشيبى طشح كيِ هبّيبًيِ
ثشگضاس هي شَد ثِ تصَيت ثشسبًذ.
 -2هحمك هَظف است ثعذ اص تبييذيِ كويرِ اخالق ٍ تحَيل دادُ يب آًبليض دادُ اًربم شذُ ًسخِ اٍليِ همبلِ سا ظيش ييک هيبُ تحَييل
ًوبيذ.
 -3حك هعٌَ هرشيبى طشح ثِ ششح صيش ثبيذ تَسط هحمك هذ ًظش لشاس گيشد ٍ دس توبم همبالت ثِ ششط احشاص شيشايط ًَيسيٌذگي طجيك
لبًَى ًَيسٌذگي ًٍکٍٍَس عالٍُ ثش هحمك /هحمميي ٍ ثِ تشتيت اّويت ًمش دس تْيِ همبلِ حذالل دٍ ًفش اص هرشيبى لحبظ گشدد.
 -4هحمك هَظف است  Affiliationهشكض سا ثِ ششح صيش جْت هرش اٍل ٍ سبيش هرشيبى ٍ يب ًَيسٌذُ هسئَل ثِ عٌيَاى افيليشيي اٍل
ركش ًوبيذ.
 -5هحمك هَظف است ًسخِ اٍليِ همبلِ سا جْت تأييذ ٍ اصالح ثِ هرش تبييذ كٌٌذُ يب  garanterايويل ًوبيذ ٍ ثعذ اص تبيييذ ايشيبى
حك سبة هيت داسد.
 -6هحمك ًَيسٌذُ هسئَل ،هسئَل اصلي كليِ هصبديك سشلت علوي دسصَست استکبة خَاّذ ثَد .الجرِ سبيش هرشيبى ٍ هحممييي ًييض دس
صَست تأييذ همبلِ هسئَليت خَد سا خَاٌّذ داشت.
 -7دس صَست عذم سعبيت جذٍل صهبى ثٌذ پشٍپَصال تَسط هحمك ،حك هبلکيت عٌَاى اص ايشبى سلت ٍ ثِ هحمك ديگش ٍاگزاس خَاّذ شذ.
 -8تشتيت ًَيسٌذگبى دس ايي همبلِ :ثِ تشتيت صيش است:

ًَيسٌذُ اٍل:
ًَيسٌذُ هسَل:
سبيش ًَيسٌذگبى ثِ تشتيت...................................................................................................................................... :
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تعُدات مجريان:
 -1هرشيبى هَظفٌذ جلسبت تصَيت عٌَاى سا هبّيبًِ ثشگضاس ًوبيٌذ.
 -2هرش اٍل هَظف است دادُ  /آًبليض دادُ هشثَط ثِ پشٍپَصالْب تصيَيت شيذُ سا دس اسيشق ٍليت  10سٍص اص صهيبى هشاجعيِ تصيَيت
هحمك) سا اًربم ٍ فبيل دادُ يب خشٍجي فبيل  SPSSيب ثِ صَست  Wordدس اخريبس هحمك لشاس دّذ .ثذيْي است دس صَست ًيبص تيب
چبح كبهل همبلِ هرش هَظف ثِ آًبليض ّب تکويلي طجك پشٍپَصال هي ثبشذ.
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