
 ( (Affiliationوکبت مشثًط ثٍ آدسس دَی

 دس متجًع يصاست فىبيسی ي تحقیقبت معبيوت 20/1/23 مًسخ ص23ح/1001/3 شمبسٌ دستًسالعمل ثشاسبس

 آوُب دس کٍ ذوگیش می تعلق مًاسدی ثٍ صشفب امتیبصات کشًس، پضشکی علًم تحقیقبت مشاکض دس مستىذات خصًص

 4ثبشذ شذٌ دسج ریل مًاسد مطبثق تحقیقبتی مشکض کبمل وبم

 شگبٌ علًم پضشکی/سبصمبن، وبم شُش، ایشان )ثٍ صًست کبمل(وبم مشکض تحقیقبت، وبم داو

Nursing Care Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran    

  

 مشکض وبم اص پس سا ثیمبسستبن وبم تًان می ثبشذ ثیمبسستبن دس تحقیقبتی مشکض استقشاس محل صًستیکٍ دس تجصش4ٌ

 ًد. عذم دسج وبم ثیمبسستبن سجت کسش امتیبص وخًاَذ شذ.وم قیذ تحقیقبتی

 اسصشیبثی مًسد مشکض دي َش ي ثبشذ کشدٌ رکش سا دس مًاسدی کٍ وًیسىذٌ آدسس ثیش اص یک مشکض 

  4ومًوٍ عىًان ثٍ. گشفت خًاَذ تعلق امتیبص مشکض،  وخستیه ثٍ تىُب ثگیشوذ، قشاس سبالوٍ

Nursing Care Research Center and Cellular and Molecular Research Center ,Iran 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 .امتیبص تعلق خًاَذ گشفت  Nursing Care Research Center تىُب ثٍ مشکض تحقیقبت

  

  دس صًستیکٍ وخستیه آدسس مشکض تحقیقبتی رکش شذٌ مشثًط ثٍ خبسج اص کشًس ي یب مشاکض خبسج

معبيوت تحقیقبت ي فىبيسی يصاست ثُذاشت ثبشذ، آدسس مشکض تحقیقبت مًسد صشیبثی اص اس

 ثٍ عىًان ومًو4ٍ اسصشیبثی کٍ دس جبیگبٌ ديم رکش شذٌ، امتیبص خًاَذ گشفت.

Tehran Azad University and Nursing Care Research Center, Iran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran 

 امتیبص تعلق خًاَذ گشفت. Nursing Care Research Center ثٍ مشکض تحقیقبت

  ثبشذ می اسجح آدسسی َش اص قجل وخست صًست ثٍ مشکض وبم رکش آدسس، ثشای وًشته. 

 دسس رکش شًد ثٍ آن مشکض دس صًستیکٍ ايل وبم مشکض تحقیقبت ثعذ وبم گشيٌ اص داوشکذٌ دس یک آ

، چىبوچٍ ايل وبم گشيٌ اص داوشکذٌ ي ثعذ وبم مشکض تحقیقبت خًاَذ گشفت، امتیبص تعلق تحقیقبتی



، ثٍ وبم مشکض تحقیقبت ثب اسائٍ اثالغ عضً َیبت علمی اسائٍ کىىذٌ مقبلٍدس یک آدسس رکش شًد، 

امضبی سئیس ي یب معبين پشتیجبوی داوشگبٌ دس سبل اسصشیبثی کٍ دس قسمت ویشيی اوسبوی 

ي دس صًست عذم الصبق اثالغ عضً َیبت علمی دس  می ثبشذ  اسصشیبثی الصبق شذٌ ثبشذ، ضشيسی

  .ذقسمت مشثًطٍ دس َمبن سبل، مقبلٍ مزکًس فبقذ امتیبص می ثبش

   ثبسگضاسی ثٍ مششيط دَی امتیبص گشدد رکش مشکض وبم داوشکذٌ، اص گشيٌ وبم اص ثعذ صًستیکٍ دس 

 . ثبشذ می سبل َمبن دس اثالغ

  وًیسىذٌ مسئًل امتیبص ايلیه دس مًسد مقبالتی ثب ثیش اص یک وًیسىذٌ مسئًل تىُب ثٍ آدسس

 .خًاَذ گشفتتعلق 

  وًیسىذٌ ثٍ َمبن چىبوچٍ وًیسىذٌ ای ثٍ عىًان وًیسىذٌ ايل، آدسس یکی اص مشاکض تحقیقبتی ي

 امتیبص  ُبعىًان وًیسىذٌ مسئًل، آدسس مشکض تحقیقبت دیگشی سا دس مقبلٍ رکش کشدٌ ثبشذ، تى

 ثٍ شذٌ رکش مشکضآدسس محسًة خًاَذ شذ ي وًیسىذٌ ايل  عىًان ثٍ وًیسىذٌ ایه دَی آدسس

 .داشت وخًاَذ امتیبصی مسئًل، وًیسىذٌ عىًان

 ستمبن ثٍ دلیل آوکٍ دپب ٌداوشگب ثشای /داوشکذٌحقیقبت قجل اص وبم دپبستمبنتمشکض وبمرکش

 اسجح می ثبشذ. ،اسصشیبثی ومی شًد ثٍ صًست جذاگبوٍ /داوشکذٌ

  

  

 ف ثشخًسداسی

  شی ي پژيَشیکبسشىبس آمًص

 مشکض تحقیقبت مشاقجت َبی پشستبسی

 

 


