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 را فراهم آورده اند بیوبانک نام به جدیدی تحقیقاتی زیر ساخت رجایی شهید عروق و قلب بیمارستان در محققان .

 قرار مرکز این اختیار در را خود سالمت وضعیت از کاملی های پرسشنامه و خون نمونه بیوبانک، در کنندگانشرکت

 بیوبانک. باشند داشته دسترسی پزشکی اطالعات این به آینده در و اکنون دهند می اجازه محققان به و دهند می

 باشند داوطلب دنبال به جدید پروژه هر برای که این جای به محققان است؛ محققان خدمت در ای کتابخانه همچون

 شده، آوریگرد پیش از که اطالعاتی به و کنند استفاده شده، فراهم بیوبانک در پیش از که هایی نمونه از توانند می

 .باشندداشته دسترسی

 پایه، ژنتیک و بالینی با کیفیت تحقیقاتنمونه های بیولوژیک و اطالعات الزم برای انجام  که است منبعی بیو بانک 

 شهید و عروق بانک مرکز قلببیو  از که هایی پروژه کلیه .فراهم می آورد های پژوهشی اولویت را مطابق با باال

باید فرم های درخواست نمونه کتبی و اطالعات علمی پروپوزال را تکمیل نمایند و جهت  ، کنند می استفاده رجایی

 بررسی به کمیته علمی بیوبانک ارائه نمایند.

  تنظیم  بیوبانک مرکز قلب شهید رجایی از استفاده های درخواست ائیدیهت و بندی اولویت بررسی، برایاین آئین نامه

 به نمونه ها، اطالعات بالینی و اطالعات تماس بیمار می باشد. شده است که شامل قوانین دسترسی 

 اصول و قوانین

صوبه تمامی طرح های تحقیقاتی باید قبل از درخواست نمونه تحت داوری علمی قرار گرفته باشند و نامه م .1

بدون تائیدیه شورای پژوهشی نمونه و  شورای پژوهشی دانشگاه، مرکز علمی و یا مرکز تحقیقات را ارائه نمایند.

  اطالعات ارائه نمی شود.

اولویت بندی طرح های تحقیقاتی برای استفاده از نمونه های بیوبانک با صالحدید کمیته علمی بیوبانک تعیین  .2

 می گردد.

تحقیقاتی بطور کامل توسط کمیته بیوبانک بررسی می شود و در صورت نیاز به اصالح پروتکل روش اجراء طرح  .3

 اجرایی موارد به اطالع مجری محترم رسانده می شود.

 نحوه انتشار نتایج بدست آمده از طرح باید بطور واضح توسط محقق در پروپوزال توضیح داده شود. .4

خارج از مرکز قلب و عروق شهید رجایی سابمیت می شود باید  برای طرح های تحقیقاتی که از طرف محققین .5

 شود. درنظر گرفتهیک نفر همکار از بیوبانک 

 بیوبانک  کمیته طریق از رجیستر شده اند بیوبانک مرکز قلب شهید رجاییانی که در بیماربا  تماسبرقراری  .6

 .شود می هماهنگ

و با صالحدید اعضاء کمیته  خاص، شرایط مگر در ،گیرد نمی قرار محققان اختیار در بیمار شناسه ، کلی طور به .7

 شناسه بیمار به محققین ارائه می گردد.

 بیوبانک  نمونه های قوانین استفاده از

 شهید رجایی و عروق  قلب آموزشی، تحقیقاتی و درمانی مرکز
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 انجام کارشناسان بیوبانک در صورت درخواست محقق، توسط الکترونیکی، پزشکی پرونده از اطالعات استخراج .8

 شد. خواهد

.در صورتی بود نخواهد پزشکی پرونده از بخشی یا و شود نمی گذاشته اشتراک به بیماران با نتایج کلی طور به .9

 کمیته علمی تائید کند که دلیل علمی و بالینی واضح برای این کار وجود دارد می توان نتایج تحقیقات و یا که

 . شود ارائه کنندگان اهدا به ثبت شده پزشکی مهم اطالعات

و اطالعاتی برای طرح های نامشخص هیچ نمونه و  اهداف مشخص به محققین ارائه می شود برای ها نمونه .10

 ینده ارائه نمی شود.آ

موظف هستند که در بخش روش  استفاده نموده اند قلب و عروق بیوبانک های نمونه طرح هایی که ازمجریان  .11

" مرکز بیوبانک قلب و عروق"مربوط به طرح، نام  مقاالت منتشر شده acknowledgmentاجراء و یا 

مقاالت چاپ شده که از نمونه های  درمانی قلب و عروق شهید رجایی را ذکر نمایند.آموزشی، تحقیقاتی و 

که در  اطالعاتی بانک ارائه می شود برای توسعه بیوبانکبیوبانک قلب و عروق استفاده نموده اند در وبسایت 

 .آینده درتعریف طرح های تحقیقاتی  کمک به برایو همچنین  اختیار محققین قرار میگیرد

 طرح های تحقیقاتی بندی لویتاو

 برای اولویت بندی طرح های تحقیقاتی موارد زیر توسط کمیته بیوبانک مدنظر قرار می گیرد:

 ارزش علمی طرح تحقیقاتی 

 و اولویت های پژوهشی  اهداف با همسویی 

  بیمار از مراقبت روش های درمانی و بهبود برایکاربردی بودن 

 شده درخواست نمونه نوع و مقدار و حجم نمونه 

  در حال اجراء های پروژه باهمپوشانی عدم 

  میزان توانایی علمی و اجرایی تیم درخواست کننده نمونه برای انجام تحقیق 

 پردازد می( ملی یا جهانی سطح در) سالمتی برای جدی مشکل یک به تحقیق 

. 


