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بخش اول :شناسنامه ثبت
عنوان برنامه ثبت:
طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت اطالعات مسمومین
مسوول اصلی ثبت :شاهین شادنیا
سازمان/مرکزتحقيقاتی/بيمارستان/گروه :بیمارستان لقمان
دانشگاه/دانشکده :علوم پزشکی شهید بهشتی
محيط کاری ثبت :بیمارستان لقمان
مدت زمان اجرا 24 :ماه
اسامی اعضای کميته راهبردی ثبت:
شاهین شادنیا -حسین وطن پور -اکرم ابوترابی -شهناز مجرب -نادر حقی منی -راحله اصفهانی
خالصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردی ثبت:
در دهه های اخیر هزینه های بهداشتی در سراسر جهان به طور قابل توجهی افزایش یافته است[ .]3-1عالوه بر
این ،به دلیل هزینه های باالی خدمات مرتبط با سالمت ،نظام سالمت در ایران با چالش های قابل توجه روبرو
شده است[ .]5 ,4هزینه ها ممکن است به طور مستقیم با استفاده از خدمات تشخیصی و پزشکی یا به طور غیر
مستقیم توسط از دست دادن بهره وری و کیفیت زندگی[ ]4تحمیل شود .به همین خاطر یک سیستم درمانی
یکپارچه و هماهنگ همراه با یک منبع اطالعاتی قوی برای دسترسی بهتر و درمان سریعتر بیماریها الزم می
باشد .ثبت بیماری نقش موثری در تشخیص و اندازه گیری میزان گسترش یک بیماری خاص و یا یک رویداد
بهداشتی در جامعه دارد ،و نظام بهداشتی را قادر می سازد بر کیفیت خدمات بهداشتی ارائه شده نظارت بهتر و
موثرتری داشته باشد .ثبت بیماری همچنین منبع مناسبی برای تشخیص بیماران به منظور انجام مطالعات
پژوهشی بعدی از قبیل مطالعات کوهورت و کارآزمایی بالینی را فراهم می آورد .یکی از مسائل مهم در کشور
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ایران مسمومیت ها می باشد .لذا با توجه به اهمیت مطالعه و تحقیق در خصوص مسمومیت ها که یکی از مهم
ترین علل مرگ و میر در ایران هستند ،به نظر می رسد تهیه پایگاه داده هایی جهت ثبت و جمع آوری اطالعات
مربوط به مراجعین ناشی از مسمومیت و همچنین اطالعات مربوط به درمانهای صورت گرفته بر روی آنها ،ایده
مطلوبی باشد .داده ها و آمارهای این پایگاه اطالعاتی می تواند منبع مناسبی برای تحقیقات در این زمینه باشد.
لذا برای از بین بردن یک سری نقاط ضعف و همچنین تقویت نقاط مثبت ،شناسایی عوامل مرتبط برای درمان
بهتر و غیره نیاز به یک سیستم ثبت مسمومیت ها به صورت پایلوت در بزرگترین مرکز درمانی مسمومین ایران
که در بیمارستان لقمان می باشد ،می باشد.
با توجه به اینکه الزم می باشد تا یک مطالعه ای جامع و مدون در ایران در زمینه مسمومیت ها صورت گیرد،
نیاز به یک دیتا بانک به منظوردستیابی به آمار دقیق مسمومیت ها و بهبود درمان آن صورت گیرد .لذا در این
مطالعه تصمیم گرفته شد تا به صورت پایلوت در بیمارستان لقمان طرح راه اندازی و ثبت مسمومیت ها برای
کمک به درمان بهتر و آمار دقیق تر میزان مسمومیت ها انجام گیرد .و به این وسیله عالوه بر ایجاد یک بانک
اطالعاتی جامع مسمومیت ها ،حوزه ای برای پژوهشگران عالقمند در این زمینه فراهم شود.

خالصه ساختار و روش اجـرای ثبت:
تحلیل ،طراحی و توسعه صفحات وب و پایگاه داده های سامانه و تحلیل نیازمندی ها شامل موارد زیر
تعیین فرم های ورود اطالعات و فیلدهای اطالعاتی مورد نیاز
تعریف قوانین احراز هویت کاربران
تعیین قوانین ورود ،مشاهده و ویرایش اطالعات
تعیین سطوح دسترسی مورد نیاز برای گروه های کاربری مختلف
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طراحیی پایگیاه داده هیا شیامل جیداو اطالعیاتی view ،هیا و  stored procedureهیا و تعرییف
maintenance plan
طراحی و پیاده سازی صفحات وب
در صورت نیاز تعریف وب سرویس جهت ارتباط با سایر سامانه ها
پایلوت نرم افزار جهت تست و بررسی نواقص
طراحی گزارشات درخواستی
رفع باگ و ارائه نسخه نهایی نرم افزار

بخش دوم :مشخصات مسوولين ثبت
نام و نام خانوادگی مدیر اجرائی ثبت :دکتر شاهين شادنيا
رتبه علمی :استاد
محل خدمت :بخش مسمومين بيمارستان لقمان دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشی
نشانی محل خدمت :خیابان کارگر جنوبی .خیابان کمالی .بیمارستان لقمان .بخش مسمومین
شماره تلفن همراه:

تلفن محل خدمت:

09121947601

پست الکترونيکshahin1380@gmail.com :
ضروری است رزومه علمی مسوول اصلی ثبت به پيوست این فرم بـه معاونـت تحقيقـات و فنـاوری
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال گردد.
مشخصات سایر اعضای کميته راهبردی ثبت:
ردیف

نام و نام

تخصص/درجه

دانشگاه/دانشکده/

خانوادگی

علمی

مرکز/گروه اصلی محل

1

حسین وطن پور

آدرس و تلفن محل خدمت

خدمت
دکتییییرای سییییم دانشکده داروسازی .گیروه خیابییان ولیعصییر -مجتمییع آموزشییی
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شناسی
2

اکرم ابوترابی

3

شهناز مجرب

سم شناسی

نیایش -دانشکده داروسازی

دکتییییرای سییییم گروه سم شناسی دانشکده خیابییان ولیعصییر -مجتمییع آموزشییی
شناسی

داروسییازی علییوم پزشییکی نیایش -دانشکده داروسازی
شهید بهشتی

دکتیییییییییییرای وزارت بهداشییت ،درمییان و شهرک غرب ،ایوانک
فیزیولوژی

آموزش پزشکی

بخش سوم :مشخصات کامل ثبت
 -1عنوان ثبت به فارسی:
طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت اطالعات مسمومین
 -2عنوان ثبت به انگليسی:
Designing and Implementation of poisoning information registry system.
 -3نوع ثبت:
بیماری یا عارضه 

مواجهه خاص 

خدمات بهداشتی درمانی 

سایر پیامدهای سالمت 

توضیحات  :ثبت بیماران مسموم به انواع داروها ،سموم و مواد مخدر

 -4گستره جغرافيایی ثبت:
ملی 
منطقهای
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نام منطقه/مناطق................................................................................................... :
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بیمارستانی

نام بیمارستان/بیمارستانها :بخش مسمومین بیمارستان لقمان

 -5اهداف اصلی ثبت:
طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت اطالعات مسمومین
تهیه پایگاه اطالعاتی جامع از اطالعات مسمومین به منظور درمان بهتر و آمار دقیق تر از میزان مسمومیت
برای استفاده در طرح های پژوهشی و درمانی
 -6اهداف پژوهشی ثبت:
تعیین علت مسمومیت
تعیین نوع مسمومیت
تعیین میزان عوارض ناشی از گزیدگی ها
تعیین میزان مسمومیت ناشی از سوء مصرف داروها
تعیین میزان مسمومیت ناشی از آفت کشها
تعیین میزان مسمومیت ناشی از مواد مخدرها و الکل ها
تعیین راههای درمان گزیدگی ها
تعیین راههای درمان سوء مصرف داروها
تعیین راههای درمان آفت کشها
تعیین راههای درمان مواد مخدر و الکل ها
 -7تعریف بيماری (یا رویداد بهداشتی) اصلی مورد ثبت (معيارهای ورود و خروج):
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مسمومیت مجموعه ای از اختالالتی که در اثر جذب ماده ای در بدن بنابر اظهار نظر فرد مسموم و ییا ارجیاع از
طرف دیگر مراکز درمانی صورت می گیرد.
 -8جمعيت هدف ثبت:
جمعیت هدف مسمومین مراجعه کننده مستقیم و یا ارجاع از طرف دیگر مراکز درمانی به بیمارستان لقمان
برای درمان مسمومیت می باشد.
 -9حجم نمونه:
بر اساس شواهد تعداد  25000مسموم از مراجعه کننده های مستقیم و ارجیاع شیونده هیا از دیگیر مراکیز
درمانی به عنوان حجم نمونه در سا به بیمارستان لقمان مراجعه می نماییند.
 -10منابع اطالعاتی که دادههای ثبت از آنها جمعآوری میشود:
منابع اطالعاتی به صورت یک فرم می باشد که ضمیمه پروپوزا می گردد و به صورت یک سامانه وب راه اندازی
خواهد شد.
 -11روش بيماریابی:
بیماریابی از نوع غیرفعا و از طریق مراجعه حضوری و موارد ارجایی از طرف دیگر مراکز درمیانی اسیتخرا
اطالعات صورت می گیرد.
-12

نحوه پيگيری 1بيماران:

تا زمان ترخیص که بصورت بهبودی بدون عارضه ،عارضه دار و فوت می باشد مسموم میورد پیگییری قیرار میی
گیرد.
-13

بيان مسئله و ضرورت اجرای ثبت:
Follow-up
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در دهه های اخیر هزینه های بهداشتی در سراسر جهان به طور قابل توجهی افزایش یافته است[ .]3-1عالوه بر
این ،به دلیل هزینه های باالی خدمات مرتبط با سالمت ،نظام سالمت در ایران با چالش های قابل توجیه روبیرو
است[ .]5 ,4هزینه ها ممکن است به طور مستقیم با استفاده از خدمات تشخیصی و پزشیکی ییا بیه طیور غییر
مستقیم توسط از دست دادن بهره وری و کیفیت زندگی[ ]4تحمیل شود .به همین خاطر یک سیسیتم درمیانی
یکپارچه و هماهنگ همراه با یک منبع اطالعاتی قوی برای دسترسی بهتر و درمیان سیریعتر بیماریهیا الزم میی
باشد .ثبت بیماری نقش موثری در تشخیص و اندازه گیری میزان گسترش یک بیماری خاص و ییا ییک روییداد
بهداشتی در جامعه دارد ،و نظام بهداشتی را قادر می سازد بر کیفیت خدمات بهداشتی ارائه شده نظارت بهتیر و
موثرتری داشته باشد .ثبت بیماری همچنین منبع مناسبی برای تشخیص بیمیاران بیه منظیور انجیام مطالعیات
پژوهشی بعدی از قبیل مطالعات کوهورت و کارآزمایی بالینی فراهم می آورد .یکی از مسائل مهم در کشور ایران
مسمومیت ها می باشد .مسمومیت ها ،جزء اورژانس های پزشکی و از علل مهم مرگ و مییر اسیت و مهمتیرین
عامل بیماریزاهای حاد در بیساری از کشورهای در حا توسعه می باشد[ .]6ساالنه تعداد زیادی در سراسر دنییا
به علل مختلف (تصادفی ،عمدی ،شغلی و سوء مصرف مواد) دچار مسمومیت شده و به مراکز اورژانیس مراجعیه
می کنند .میزان مسمومیت در ایاالت آمریکا  479در صد هزار نفر در سا  2011و نرخ میرگ و مییر ناشیی از
مسمومیت  17درصد هزار نفر گزارش شده است[ .]7مصرف عمدی داروها یکی از مشکالت عمیده بهداشیتی در
مناطق آسیا-پاسفیک بوده و هر سیاله تعیداد  300هیزار میورد میرگ گیزارش میی شیود[ .]9 ,8در اییران نییز
مسمومیت از شیوع باالیی برخوردار می باشد ،مسمومیت حاد عمدی و اتفاقی و همچنین ناشی از سیوء مصیرف
مواد در ایران شایع است .یکی از دالیل آن می تواند دسترسی آسان به داروها و مواد شیمیایی میی باشید[.]10
همچنین مسمومیت شایع ترین علت بستری و مسمومیت دارویی و دومین علت مرگ و میر در بیماران بسیتری
شده در ایران است[ .]11آگاهی از اطالعات مربوط به مسمومیت برای برنامه ریزی های بهداشتی هر کشور الزم
می باشد ،و مسئولین با بکارگیری آن از موقعیت هر بیماری در مناطق مختلف با خبر میی گردنید و میی توانید
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تدابیر الزم برای ساکنین آن مناطق را در سیاست گذاری های بهداشتی خود بگنجانند .لیذا بیا توجیه بیه رشید
سریع جوامع شهری و سهولت دسترسی به داروها و سموم ،بررسی های اپیدمیولوژیک مسمومیت ها در منطقیه
ضروری می باشد[ .]12از طرفی اطالع از الگوی مسمومیت در یک منطقه خیاص در شناسیایی عوامیل خطیر و
تشخیص زود هنگام مسمومیت نقش مهمی خواهد داشت[ .]13به جهت اهمیت این موضیوع و از آنجیا کیه هیر
ساله تعداد زیادی از افراد در گروه های آسیب پذیر در اثر انواع مسمویمت هیا دچیار مشیکالت مختلیف اعیم از
ناخوشی خفیف تا بستری در بخش مراقبت های ویژه می شوند ،بهترین راه مقابله با این معضل بیه کیار گییری
اقدامات پیشگیرانه است .مسمومیت ها اعم از نوع حاد و یا مزمن در کشور ایران شایع میی باشید ،بیا ایین حیا
آنچنانکه شایسته است تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است .در پیشگیری از خطرات بالقوه مسمومیت ،اطالعیات
اپیدمیولوژیک منطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مناسب بنظر می رسد تا قبل از پرداختن بیه انجیام
برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی پیچیده در رابطه با علم سم شناسی ،بعنوان پایه و اساسی برای این گونه طیرح
های پژوهشی ،نخست از طریق گردآوری و بررسی آمار و اطالعات اولیه ،الگوی اپیدمیولوژیک مسمومیت هیا در
کشور مورد بررسی قرار بگیرد .لذا با توجه به اهمیت مطالعه و تحقیق در خصوص مسمومیت ها که یکی از مهم
ترین علل مرگ و میر در ایران هستند ،به نظر می رسد تهیه پایگاه داده هایی جهت ثبت و جمع آوری اطالعات
مربوط به مراجعین ناشی از مسمومیت و همچنین اطالعات مربوط به درمان صیورت گرفتیه بیر روی آنهیا اییده
مطلوبی می باشد .داده ها و آمارهای این پایگاه اطالعاتی می تواند منبع مناسبی برای تحقیقیات در ایین زمینیه
باشد .لذا برای از بین بردن یک سری نقاط ضعف و همچنین تقویت نقاط مثبت ،شناسایی عوامل میرتبط بیرای
درمان بهتر و غیره نیاز به یک سیستم ثبت مسمومیت ها به منظور یک مطالعه ای جامع و میدون در اییران بیه
صورت پایلوت در بزرگترین مرکز مسمومین ایران که در بیمارستان لقمان می باشد ،هست .لذا در این مطالعیه
تصمیم گرفته شد تا به صورت پایلوت در بیمارستان لقمان طرح راه اندازی و ثبت مسمومیت ها برای کمک بیه
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درمان بهتر و آمار دقیق تر میزان مسمومیت ها انجام گیرد .و به این وسیله عالوه بر ایجاد یک بانیک اطالعیاتی
جامع مسمومیت ها ،حوزه ای برای پژوهشگران عالقمند در این زمینه فراهم شود.
-14

بررسی متون ،سابقه ثبت و نمونه ثبتهای موفق در سایر کشورهای دنيا:

 ATSDRآژانسی برای ثبت مواد سمی و بیماریهای ناشی از آن می باشد که در ایاالت جورجیا ،وزارت
بهداشت و درمان ایاالت متحده آمریکا ثبت گردیده است .این آژانس در کل ایاالت آمریکا ،در صورت
مواجهه شدن مردم با مواد سمی ،اطالعات حفاظتی را به مردم داده و آنها را نسبت به اثرات مضر در معرض
مواد قرار می گیرند ،قرار می دهد.
در سا  Mew ،2017و همکارانش با کار بر روی میزان خودکشی ناشی از آفت کشها ،پس از جمع آوری
اطالعات از  102کشور ،که از سازمان بهداشت جهانی بدست آمده بود ،به این نتیجه رسیدند که در مناطق
مدیترانه ای آفریقا و شرقی به علت نداشتن اطالعات در این زمینه از امار حذف شدند[.]14
با توجه به اینکه در هر دانشگاه ایران مرکز اطالع رسانی سموم و دارو می باشد ،که تا اطالعات مربوط به
سموم و دارو را در حد تلفنی در اختیار مراجعه کننده قرار می دهد ،و پس از آن فرم تک برگی مختصری
درباره بیماری و اطالعات مورد نیاز فرد مراجعه کننده پر می شود ،لذا به آن صورت در زمینه بیمار مسموم
و خدمات پس از مسمومیت به فرد مصدوم اطالعاتی در دسترس نیست.
-15

روش اجراء ثبت ،جمعآوری ،تجزیه ،تحليل و ارزیابی کيفيت اطالعات:

در فاز نخست ،سامانه مذکور برای مرکز آموزشی ،درمانی لقمان راه اندازی می گردد .پزشکان می توانند در
بخش " ثبت نام" درخواست عضویت در سامانه را ارسا نمایند .برای ثبت نام ،اطالعات شناسنامه ای ،شماره
نظام پزشکی ،شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل معتبر متقاضی مورد نیاز می باشد .درخواست های ارسا شده
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توسط مدیر سیستم بررسی و در صورت تایید ،نام کاربری و کلمه عبور اختصاص داده شده به آدرس پست
الکترونیک پزشک متقاضی ارسا می گردد.
کلیه پزشکانی که در سایت عضو هستند امکان ثبت اطالعات بیماران را دارند .همچنین دسترسی به مشاهده و
ویرایش و گزارش گیری از اطالعات ثبت شده توسط خودشان را دارند.
برای اعضا بخشی جهت ارسا درخواست دسترسی به اطالعات آماری جهت استفاده در طرح های پژوهشی در
نظر گرفته شده است .در این بخش درخواست خود را به همراه در عنوان پروژه و فایل پروژه و اسکن سایر
مدارک مورد نیاز در بخش تعیین شده ارسا می کنند .همچنین در این بخش تعهدنامه های مربوطه مبنی بر
حفظ داده ها و رعایت حقوق گردآورندگان اطالعات جهت تایید متقاضی قرار داده می شود.
درخواست های ارسا شده مجددا توسط مدیر سیستم بررسی می گردد .در این مرحله برای تصمیم گیری در
خصوص صدور مجوز دسترسی ،گزارشی در اختیار مدیر قرار داده می شود که میزان ورود رکوردهای اطالعاتی
توسط متقاضی با میزان کل رکوردهای پایگاه داده ها مقایسه گردد .در صورت تایید درخواست متقاضی ،مجوز
دسترسی به اطالعات در محدوده تعیین شده توسط مدیر (محدودیت روی انواع مسمومیت ها) با توجه به
موضوع تحقیقاتی در بازه زمانی مشخصی به نام کاربری پزشک متقاضی داده می شود.
پژوهشگر متقاضی امکان تهیه گزارشات و آمارها و تهیه خروجی اکسل از گزارشات جهت ورود اطالعات در
برنامه های آماری در محدوده تعیین شده توسط مدیر سیستم را دارا می باشد .در گزارشات خروجی نام
همکارانی که در گرد آوری اطالعات سهیم بوده اند همراه با درصد مشارکت هر یک از آنها جهت ترتیب در نام
ایشان در مقاالت نمایش داده می شود.

 -1مشخصات ابزار جمعآوری اطالعات و نحوه جمعآوری آن:
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جمع آوری اطالعات به صورت فرم های الکترونیکی و از طریق همراه بیمار و گفتگو با پزشک معالج صیورت
می گیرد.
 -2ساختار مدیریتی ثبت:
کمیته راهبردی علمی و اجرایی :شاهین شادنیا ،حسین وطن پور ،اکرم ابوترابی ،شهناز مجرب
جمع آوری کننده ها و کد دهندگان :کارشناسان بیمارستان لقمان
تیم برنامه نویسی :تیم پرداس
 -3فلوچارت ساختار مدیریتی ثبت:
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درصورتیکه برنامه ثبت پیشنهادی در حا اجرا میباشد ،اطالعات زیر تکمیل گردد:
 -1-19سابقه برنامه ثبت:
 -2-19تعداد بیماران ثبت شده تا کنون:
 -3-19تعداد گزارشات و مقاالت به چاپ رسیده:

 -4-19دالئل نياز به حمایت معاونت تحقيقات و فناوری:
تهیه بودجه الزم برای انجام و راه اندازی رجیستری مسمومیت ها
مدیریت مصرف داروها
بهینه سازی
استفاده از وسایل و امکانات موجود
ارتباط بین مراکز تحقیقاتی
جمع آوری داده ها
نوشتن مقاالت مشترک
جلوگیری از ایجاد سایت های موازی با اهداف مشابه
 -4اصول محرمانگی ،مالکيت و پروتکل انتشار دادهها:
حفظ محرمانگی اطالعات بیماران که بازیابی اطالعات بیماران صرفاٌ بر اساس کدملی یا کدبیمار صورت پیذیرد و
مشخصات بیمار به جز مدیر سیستم برای سایر کاربران قابل مشاهده نباشد.

 -5مالحظات اخالقی:
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بعد از توضیح عنوان و اهداف پژوهش رضایت نامه کتبی مبنی بر شرکت در پژوهش از بیماران اخذ خواهد شد و
به بیماران توضیح داده خواهد شد که هر زمان که تمایل داشته باشند می توانند از مطالعه خار شیوند و عیدم
همکاری آنها با پزشک معالج و بیمارستان درمان آنان را تحت تأثیر قرار نمی دهد و تمیامی اطالعیات بیمیار بیه
.صورت محرمانه نگهداری خواهد شد
: مشکالت اجرایی در انجام ثبت و روش حل مشکالت-6
.تهيه بودجه و همکاری بيماران برای دادن اطالعات الزم و کافی به منظور ثبت بيماری
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عنوان متغیر

نوع متغیر

کمی

کیفی

تعریف علمی – عملی

رتبهای

ردیف

 -8جدول حداقل متغيرهای ضروری ثبت:

1

نوع ارجاع



روشی که بیمار به مرکز مسمومین مراجعه می کند

2

نوع مسموميت



نوع ماده ای که باعث ایجاد مسمومیت می شود

3

دليل مسموميت



علت مسمومیت که به چه صورت ایجاد می شود.

4

راه تماس با عامل مسموميت



روش ورود عامل مسمومیت به بدن

5

شدت مسموميت

6

درمان مسمومیت




نحوه اندازه
گیری

میزان مسمومیت ایجاد شده در بدن
استفاده دارویی و غیر دارویی برای بهبود و درمان مسمومیت

نشانی پستی :تهران ،شهرک قدس (غر ب) ،بین فالمک و زرافشان ،ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،معاونت تحقیقات و فناوری ،بلوک  ،Aطبقه  .15تلفنهای تماس.8836356080 :
نشانی صفحه اینترنتیhttp://www.hbi.ir :
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جدو زمانی مراحل اجرا و پیشرفت کار ثبت:

ردیف

فرد مسئول

طول مدت به ماه

نوع فعاليت

زمان اجرا (ماه)
2 2 2 1 1 1 1 1 8 6 4 2
4 2 0 8 6 4 2 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

جمع کل:

ماه:

نشانی پستی :تهران ،شهرک قدس (غر ب) ،بین فالمک و زرافشان ،ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،معاونت تحقیقات و فناوری،
بلوک  ،Aطبقه  .15تلفنهای تماس .8836356080 :نشانی صفحه اینترنتیhttp://www.hbi.ir :
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بخش چهارم :اطالعات مربوط به هزینههای ثبت

ردیف

-10

هزینه کارمندی (پرسنلی) با ذکر مشخصات کامل و ميزان اشتغال هر فرد و حق الزحمه آنها
نوع فعالیت

نام فرد یا افراد

رتبه علمی

تعداد افراد

کل رقم حق
الزحمه برای
یک نفر

جمع کل

1
2
3
4
5
6

 -11هزینه آزمایشها وخدمات تخصصی که توسط دانشگاه و یا دیگر موسسات صورت
میگيرد:
موضوع آزمایش یا خدمات
تخصصی

مرکز سرویس
دهنده

تعداد کل
دفعات آزمایش

هزینه برای هر دفعه
آزمایش

جمع ( ریا )

جمع هزینه های آزمایشها
نشانی پستی :تهران ،شهرک قدس (غر ب) ،بین فالمک و زرافشان ،ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،معاونت تحقیقات و فناوری،
بلوک  ،Aطبقه  .15تلفنهای تماس .8836356080 :نشانی صفحه اینترنتیhttp://www.hbi.ir :
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فهرست وسایل و موادی که باید از اعتبار این طرح از داخل یا خار کشور خریداری شود:
 -12وسایل غيرمصرفی:
نام دستگاه

کشورسازن
ده

شرکت سازنده

شرکت فروشنده
ایرانی

تعداد
الزم

قیمت واحد

قيمت کل

 -13موادمصرفی:
نام ماده

کشورسازن
ده

شرکت سازنده

شرکت فروشنده
ایرانی

تعداد یا
مقدار الزم

هزینه های دیگر
زیر ساخت
جمع هزینه های طرح :
هزینه پرسنلی
هزینه آزمایشها و خدمات
تخصصی
هزینه مواد و وسایل مصرفی

هزینه مسافرت
زیر ساخت
موارد دیگر

قیمت
واحد

قيمت کل
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هزینه وسایل غیر مصرفی

-14
ردیف

20

جمع کل

منابع تأمين هزینهها:
نام موسسه یا سایر منابع تأمین مالی

میزان مشارکت

مالحظات

1
مبلغی که از منابع دیگر کمک خواهد شد و نحوه مصرف آن :
………………………….ریا
باقیمانده هزینه های طرح که تامین آن از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت درخواست می شود :
ریا
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بخش پنجم :ضمائم
 -1نمونه فرمها و دستورالعملهای مورد استفاده در ثبت
 -2رزومه علمی مسوو اصلی ثبت
 -3فرم رضایت آگاهانه در برنامه ثبت
 -4فهرست گزارشات و مقاالت به چاپ رسیده از منابع دادههای برنامه ثبت در حا اجرا تا کنون
 -5گواهی تأمین اعتبار توسط مرکز ،دانشگاه و یا سایر نهادها و سازمانها
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