بسمه تعالي
دستورالعمل نحوه استفاده از داده هاي كوهورت شاهديه در قالب طرح تحقيقاتي يا پايان نامه
(ويرايش دوم ، 6تير )7931

 -7ماده يك :تعاريف
 -1-1مطالعه كوهورت :منظور از "مطالعه كوهورت" در اين دستور العمل طرح تحقيقاتي " مطالعه همگروهي آينده نگر جمعيتي بيماري
هاي مزمن و چشم در بالغين شاهديه شهر يزد" با شماره 7653مصوب در شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
مي باشد
: Mentor 2-1يكي از مجريان طرح كه عموما به علت نزديكي تخصص يا عالقه تحقيقاتيش با موضوع طرح ارايه شده  ،مسوليت
بررسي پيش پروپوزال  ،پروپوزال  ،پيش نويس مقاله و مقاله نهايي را به عهده دارد .به محض ارسال پيش پروپوزال يك Mentor
براي آن در نظر گرفته خواهد شد.
 -7-1تاييد كننده نهايي ((: Guarantorفردي است كه در آخرين مرحله نسخه نهايي مقاله را از لحاظ صحت نتايج  ،رعايت
استاندارد هاي كوهورت پرشين و قابليت انتشار بررسي مي نمايد.
 -4-1كميته راهبردي مطالعه كوهورت :كميته اي متشكل از مجريان كوهورت و سه نماينده شوراي پژوهشي دانشگاه به پيشنهاد مجري
اصلي و ابالغ رياست دانشگاه مي باشد .
 -6-1مجريان مطالعه كوهورت  :منظور از "مجريان مطالعه كوهورت" شامل تمام افراد مندرج در ليست مجريان مطالعه كوهورت با
كد 7653مي اشد.
 -5-1مجري اصلي كوهورت" :مجري اصلي كوهورت" يكي از مجريان مطالعه كوهورت ( آقاي دكتر محمد رضا ميرجليلي ) است كه به
عنوان مجري اول مطالعه كوهورت ،قرارداد مطالعه كوهورت با شماره  7653با او منعقد گرديده است .
 -3-1طرح تحقيقاتي :منظور از طرح تحقيقاتي پروپوزالي است كه جهت استفاده از داده هاي مطالعه كوهورت به كميته راهبردي مطالعه
كوهورت ارسال مي گردد.
تبصره  1 :اعضاي هيئت علمي و كاركنان با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر شاغل در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
يزد ميتوانند بر اساس داده هاي اين مطالعه طرح تحقيقاتي تعريف و اجرا نموده و نتايج آن را در قالب اين آيين نامه منتشر نمايند.
-8-1مجري اول طرح تحقيقاتي" :مجري اول طرح تحقيقاتي" يكي از كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با شرايط ذكر

شده در تبصره  1بند  1- 6اين آيين نامه مي باشد كه پروپوزالي را براي استفاده از داده هاي مطالعه كوهورت ارائه نموده است.
تبصره  1 :به كار گيري افراد ديگر از جمله افراد مرتبط خارج از دانشگاه به عنوان مجري دوم به بعد و همكار طرح بالمانع است .
تبصره  1 :در مورد پايان نامه ،مجري اول مي تواند دانشجو يا عضو هيات علمي دانشگاه ديگر باشد .
تبصره  2 :قرارداد طرح تحقيقاتي صرفا با مجري اول منعقد مي گردد .
 -2ماده  :دو كليات
 -1-2طرح هاي تحقيقاتي مبتني بر داده هاي مطالعه كوهورت همانند هر گونه طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه بوده و
تمام مقررات حاكم در معاونت پژوهشي در مورد اين طرح ها نيز صادق مي باشد  .روند تصويب طرح تحقيقاتي ذك ر شده عالوه بر
موارد مندرج در اين آيين نامه مشمول مقررات و دستور العمل هاي دانشگاه مي شود.
 -2-2عالوه بر دسترسي به داده ها ،انتشار نتايج طرح تحقيقاتي مصوب بر روي داده هاي مطالعه كوهورت با تصويب  mentorو
تاييد كننده نهايي(( Guarantorامكان پذير مي باشد) .
 -9ماده سه  :اخالق در پژوهش
 -1-7مجري (مجريان) طرح تحقيقاتي و مجريان مطالعه كوهورت ظمو ف به رعايت اصول اخالق در پژوهش و نشر و كليه دستورالعمل
هاي ابالغي از مراجع ذيربط مي باشند .
 -2-7هر گونه تخلف از بند  1-7جهت رسيدگي به كميته اخالق دانشگاه ارجاع خواهد شد.
 -4ماده چهار :فرايند پيشنهاد طرح تحقيقاتي
 -1-4هر طرح تحقيقاتي ارائه شده بايد تنها به بررسي يك هدف كلي بپردازد .حدود و تعداد متغيير قابل دسترسي در هر طرح تحقيقاتي
پس از بررسي پروپوزال از تمام جوانب ،درصورت تصويب توسط  mentorمشخص مي گردد .
 -2-4هر مجري طرف قرارداد مورد بند  1- 6در اين مطالعه ميتواند همزمان حداكثر  6طرح در دست انجام در قالب داده هاي اين
مطالعه داشته باشد .
-7-4هر فرد موضوع بند  4-2بايد پيشنهاد تحقيقاتي خود را در قالب فايل پيش پروپوزال پيوست به ايميل
 shahediehcohort@ gmail.comارسال نمايد .

 mentor -4-4موظف است حداكثر تا يك هفته پس از اعالم وصول پيش پروپوزال نتيجه بررسي خود را به يكي از صورت هاي زير
به ارايه دهنده طرح اعالم نمايد :
الف)رد پيشنهاد
ب) تاييد با اصالحات
ج) تاييد كامل
 -6-4محقق ارائه دهنده پيش پروپوزال پس از تصويب پيش پروپوزال توسط  mentorبايد در مدت حداكثر  5هفته پروپوزال خود
را به  mentorارائه دهد.
 -5-4هنگام ارايه عنوان به  mentorبايد عبارت "برگرفته از مطالعه كوهورت  – Persianشاهديه" عدر نوان ذكر گردد.
 mentor -3-4حداكثر دو هفته پس از دريافت پروپوزال اصلي بايستي نتيجه را به محقق در يكي از سه حالت الف) قبول ب) قبول
به شرط بازنويسي و ج) رد ( با ذكر داليل) ارائه دهد .
 -8-4هر پيشنهاد پژوهشي مبتني بر داده هاي اين مطالعه بايد در بردارنده يك  Plan Publicationمشخص شامل عنوان
مقاله  ،اسامي و ترتيب نويسندگان ،خالصه اي از چهارچوب مفهومي م 7و جله هدف ارسال باشد .
 -9-4مجري طرح تحقي اق تي بايستي تمام مراحل آناليز داده ها و آزمون فرضيه ها را در پايان طرح تحقيقاتي و همراه با ارائه نسخه
اوليه پيش نويس مقاله به  mentorا رائه دهد.
 -11-4محققان محترم مي توانند تا سقف هزينه هاي پرسنلي  2ميليون تومان را براي انجام طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه بر روي
داده ها كوهورت شاهديه تعريف كنند.
 -5ماده پنج :انتشار مقاالت
 -1-6مجري طرح تحقيقاتي طرف قرارداد مختار است در مقاله (مقاالت) منتج از طرح تحقيقاتي خود كه بر روي داده هاي مطالعه
كوهورت ارائه داده است  ،موقعيت مكاني اسم خود و يكي از همكارانش را در مقاله انتخاب نمايد .
 -2-6در كارهايي كه به عنوان پايان نامه دانشجو بر روي داده هاي مطالعه كوهورت اجرا مي گردد ،نام دانشجو به عنوان نفر اول ،استاد
راهنما به عنوان نويسنده مسئول انتخاب گردد.
 -7-6با توجه به انجام مرحله  enrollmentمطالعه كوهورت توسط مجريان كوهورت شاهديه ،در هر مقاله منتشره از اين مطالعه
عالوه بر  4 ،mentorنام نفر ديگر از مجريان ( شامل ( ، Guarantorبه تشخيص كميته مجريان مطالعه شاهديه در مقاله
قرار خواهد گرفت.
 -4-6در صورت درخواست نويسنده مقاله مبني بر تمايل به درج نام مجريان كشوري مطالعه كوهورت كشوري شامل دكتر ملك زاده و

دكتر پوستچي ،تاييديه ايشان بايد اخذ شده و نسخه نهايي مقاله نيز به تاييدشان برسد.

-6-6ترتيب چينش نام مجريان مطالعه و تعيين احراز شرايط  Authorshipتوسط  mentorهر مقاله صورت خواهد گرفت كه
در  plan publicationمي آيد .
 -5-6مجري طرح تحقيقاتي پس از تهيه نسخه اوليه مقاله بايد آن را به mentorارائه داده.
 -3-6پس از ارائه پيش نويس مقاله به ، mentorبايد توسط mentorبررسي شده و ظرف مدت  2هفته به مجري بازخورد داده
.شود
 -8-6هر فردي كه هدف انتشار مقاله اي بر اساس داده هاي اين مطالعه داشته باشد بايد دربردارنده تمام شرايط نويسندگي مطابق با
آخرين دستورالعمل اخالق نشر وزات بهداشت در اين زمينه باشد .
 -9-6اگر mentorنتايج استخراج شده از طرح تحقيقاتي را مناسب انتشار نداند ،از انتشار آن جلوگير ي به عمل خواهد آمد .
 -11-6هيچ كدام از مجري (مجريان) طرح تحقيقاتي ،مجريان مطالعه كوهورت و اعضاي كميته راهبردي مجاز به انتشار يا تحويل داده
هاي خام مطالعه به شخص ثالث و يا در قالبي خارج از آنچه در جلسات كميته راهبردي طرح به منظور بررسي پروپوزال تشكيل شده
نمي باشند .
 -11-6با توجه به هزينه صرف شده و كيفيت داده ها  ،مقاالت مستخرج از داده هاي اين مطالعه مي بايد در مجالت با ايندكسينگ
حداقلScopusمنتشر گردد .
 Proof -12-6نهايي بايد توسط تمام مجريان مورد نظر mentorكه شرايط  Authorshipرا احراز كرده اند ،حداكثر ظرف
مدت (  1يك) هفته تائيد گردد .عدم پاسخگويي به معناي تاييد نهايي آن مي باشد.
 -17-6تاييد كتبي يا ايميلي  Guarantorقبل از ارسال ضروري است.
 -14-6مسئوليت ارسال نسخه هاي اوليه و نهايي پروپوزال و مقاالت به نشاني صحيح پست الكترونيك مطالعه و  mentorبه عهده
مجري طرح تحقيقاتي مي باشد.
 -16-6درصورت عدم تحويل مقاله تا  5ماه پس از تاريخ تحويل داده به محري  ،طرح تحقيقاتيmentor ،مسئوليت طرح و انتشار نتايج
را به عهده گرفته و مجري طرح تحقيقاتي از طرح خلع يد مي گردد.
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