
 

 مشخصات بانک داده های پژوهشی

 ردیف موضوع توضیحات

 1 عنوان بانک داده 19-كوويد

، ابتال، تشخيص، 19-بيماري كوويدپژوهش در زمينه 

 درمان، پيشگيري و عوارض
 هدف از ايجاد بانک

2 

لينک بانک داده در صفحه اختصاصي واحد توسعه 

امام حسين )ع( ايجاد شده تحقيقات باليني بيمارستان 

 است.

 وجود لينک بانک در صفحه واحد

3 

 4 گروههاي كاربري ، پرستاري و بهداشتپيراپزشكي ،پزشكي

و مراكز  19-بخش هاي بستري بيماران مبتال به كوويد

 بهداشتي و درماني 
 فيلدهاي ثبت داده

5 

 6 بازه زماني ثبت داده ها به طور مستمر1398اسفند از ابتداي 

 7 تواتر به روز رساني داده ها ماهيانه

اطالعات فردي شخص ارائه نگرديده و جهت دريافت 

اطالعات نياز به كسب مجوز از كميته اخالق دانشگاه مي 

 باشد.

 رعايت اصول اخالقي و محرمانگي

8 

از طريق سايت معاونت پژوهشي، سايت بيمارستان امام 

 حسين )ع( و كارگاه هاي آموزشي
 اطاع رساني به گروههاي مخاطب داده هاي بانکنحوه 

9 

 10 نوع و موضوع خروجي هاي بانک عفوني، داخلي، قلب، گوارش، اطفال، زنان و زايمان

تطابق دارد و استانداردها جهت تبادل اطالعات رعايت 

 گرديده است.
 جهاني تبادل اطالعات پزشكي هايتطابق با استاندارد

11 

 پشتيباني و انجام اصالحاتواحدهاي مهندسي جهت 
برخورداري و پشتيباني از استانداردهاي مطرح 

 پزشكي_مهندسي

12 

 از نرم افزار اكسل جهت آرشيو داده ها استفاده شد.
استفاده از سيستم هاي نرم افزاري جهت آرشيو، ذخيره 

 يابي و بازيابي اطالعات تصويري

13 

جهت امنيت اطالعات مورد استفاده  ITازهمكاري واحد 

 قرار گرفت.
 سيستم هاي امنيت اطالعات

14 

مديريت سطوح دسترسي به اطالعات توسط معاونت 

و واحد توسعه تحقيقات باليني انجام  تحقيقات و فناوري

 مي شود.

 مديريت سطوح دسترسي به اطالعات

15 

لينک ارتباط اينترنتي بر روي سايت واحد توسعه 

 تحقيقات قرار داده شده است.
 امكان ايجاد ارتباط اينترنتي و اينترانتي
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 باليني تحقيقات توسعه واحد علمي هيات توسط اعضاي

 صورت مي پذيرد. (ع) حسين امام بيمارستان

و  داده ها توسط محققين متقاضي مديريت درخواست

 پاسخ

17 

توسط فلوچارت مشخص گرديده و با نظر مدير پژوهشي 

 و كميته اخالق دانشگاه تعيين مي گردد.
 فرايند و شرايط استفاده ذي نفعان و پژوهشگران از داده ها

18 



اعضاي هيات علمي واحد معاون تحقيقات و فناوري و 

 توسعه تحقيقات باليني بيمارستان امام حسين )ع(
 مسوول مديريت بانک

19 

توسط شوراي پژوهشي واحد توسعه تحقيقات باليني 

 صورت مي پذيرد.
 نحوه تامين منابع مالي

20 

 21 مالكيت اطالعات بانک و مستندسازي زيرساختها  تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شاهرودمعاونت 

 22 آموزش و راهنماي كاربران به صورت فلوچارت بر روي وب سايت قرار گرفته است.

 
 


