
 

 

 

 در سال ها و پیامدهای سالمتهای علوم پسشکی در برنامه ثبت بیماریدانشگاه  در ارزیابی فعالیت الزمو مستندات  هاشاخصامتیاز 

9318 

متیازادرصد   شماره های فاز اولشاخص مستندات مورد نیاز 

2%۰ 

ترًاهِ هلی ًظام تر اساس فَرهت استاًدارد ارائِ پرٍپَزال 

قاتل دسترسی در ٍب  پیاهد ّای سالهت ّا ٍثثت تیواری

  هؼاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری ٍزارت تْداضت سایت

 ۱ تْیِ پرٍپَزال  ترًاهِ اجرائی ٍ ػولیاتی ثثت

0%۰ 

جدٍل هتغیرّای اختصاصی ثثت، فرم ّای استاًدارد جوغ 

آٍری اطالػات ٍ ارایِ گسارش ًحَُ تؼییي هتغیرّا ٍ 

 استاًداردّای ترًاهِ

 2 راٌّوا، تؼییي هتغیرّا ٍ فرم ّای استاًداردتدٍیي 

2%۰ 
هؼرفی تاًک اطالػاتی الکترًٍیک ٍ ًرم افسار ثثت ٍ هدیریت 

 اطالػات
 0 ایجاد تاًک اطالػاتی ٍ تْیِ ًرم افسار ثثت اطالػات

۱%۰ 

تفاّن ًاهِ هجری ترًاهِ ثثت تا سازهاًْای حقَقی یا افراد 

اًضوام در صد تْرُ حقیقی کِ هیساى ٍ ًَع ّوکاری تِ 

ترداری طرفیي از اطالػات حاصل از ثثت ٍ دیگر تؼْدات فی 

 هاتیي در آى ذکر ضدُ تاضد.

جلة ّوکاری تا اػضای حقیقی یا حقَقی داخل ٍ خارج 

 کطَر
۴ 

 ۵ اجرای پایلَت گسارش ًتایج اجرای پایلَت ترًاهِ ثثت 2%۰

متیازادرصد   شماره های فاز دومشاخص مستندات مورد نیاز 

2%٪  ۱ جوغ آٍری اطالػات ارایِ آهار ٍ گسارش 

2%٪  2 کٌترل کیفی اطالػات گسارش کٌترل کیفی 

2%٪  0 تْیِ گسارش ساالًِ ارایِ گسارش ساالًِ 

۴%٪  
تواس تا کارضٌاس ٍب سایت ٍ ّواٌّگی جْت ارسال 

 اطالػات 

ارسال ٍ درج اطالػات ترًاهِ ّای ثثت تیواری ٍ 

:ٍب سایت تِ آدرسپیاهدّای سالهت در   

http://registry.behdasht.gov.ir/ 

*۴  

متیازادرصد   شماره های فازسومشاخص مستندات مورد نیاز 

0%٪  ۱ جوغ آٍری اطالػات ارایِ آهار ٍ گسارش 

0%٪  
ٍ هستٌدات هرتَط تِ پژٍّطْای صَرت گرفتِ ارایِ گسارش 

ثثتترًاهِ تر اساس   
 2 استفادُ از ثثت در پژٍّص

0%٪  
ٍ  ّا، ًاهِآییي  ارایِ گسارش ٍ هستٌدات هرتَط تِ راٌّواّا،

ّای ػلویدستَرالؼول  
گساری استفادُ از ثثت در اهَر اجرایی ٍ سیاست    0 

۱%٪ الوللیتؼاهل تا هٌاتغ تیياًتطار گسارش ّای دٍرُ ای در   ثثت اًتطار گسارش   ۴ 


