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معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

به نام خدا



برنامه ثبت

هممساختزیریکعنوانبهسالمتهایپیامدوهابیماریثبتبرنامه

معاونتکاردستوردرپزشکیعلومتحقیقاتسازیغنیوگسترشدر

تمشارکبابرنامهاین.استگرفتهقراربهداشتوزارتفناوریوتحقیقات

مندظامنتولیدبهمنجروشدهاجراپزشکیعلومتحقیقاتمراکزوهادانشگاه

ورکشدرسالمتهایپیامدیابیماریانواعازکیفیتباهایدادهمستمرو

.شدخواهد

2



برنامه ریزی
سیاست گزاری
پژوهش های کاربردی
تدوین راهنماها و دستورالعملهای بالینی
گزارشات با کیفیت
مقاالت
گسترش فعالیت های پژوهشی چند مرکزی در سطح

ملی و بین المللی
....................

بانک اطالعات  



رتبه بندی محور های 
دانشگاههای علوم پزشکی

توسعه ظرفیت 
نیروی انسانی

بودجه
زیر ساخت 

پژوهش

ثبت بیماری

آزمایشگاه مرجع

مطالعات کوهورت

بیو بانک

تولید علم 



شاخص های ارزشیابی انطباق در برنامه ارزیابی انطباق

راه اندازی برنامه ثبت بیماری و پیامدهای سالمت

 برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه ثبت بیماری



مجری برنامه ثبت
یکاجرایوتدوینتوانمندیکهاستحقوقییاحقیقیشخصثبتبرنامهمجری

دریالمللبیناستاندارهایرعایتوثبتبرنامهکاملمشخصاتباراثبتبرنامه
.باشدداشتهبهداشتیمورد/بیمارخصوص

تیازاممشمولثبتبرنامهازبخشییاتمامدرپزشکیعلومهایدانشگاهمشارکت
.بودخواهد



تفاهم نامه برنامه ثبت 
رکای حقوقی مجری برنامه ثبت و ش/ تفاهم نامه برنامه ثبت فی مابین شخص حقیقی

.برنامه ثبت منعقد می گردد و توجه به موارد زیر در تفاهم نامه ضروری است
 مالکیت اطالعات حاصل از برنامه ثبت

 سهم همکاران برنامه ثبت دربهره برداری از اطالعات

مالکیت معنوی گزارشات و مستندات منتشر شده ازبرنامه ثبت

زمان انتشار گزارش از برنامه ثبت

حامیان مالی برنامه ثبت

تعهدات فی مابین بین مجری برنامه ثبت با حامیان مالی برنامه ثبت



ارزشیابی برنامه ثبت
برنامهادامهوشروعبرناظروفعالروندیسالمتپیامدهایوبیماریثبتبرنامهارزشیابیفرایند
ثبتبرنامهازبرداریبهرهوتوسعهاستقرارتاپروتکلتدوینازراثبتبرنامهیکمراحلکلیهواست

گیردمیبردررا

شروع برنامه ثبت
استقرار برنامه ثبت
توسعه برنامه ثبت



تهیه پروپوزال برنامه اجرایی و عملیاتی ثبت

تدوین راهنما و فرمهای استاندارد

ایجاد بانک اطالعاتی و تهیه نرم افزار

انجام پایلوت برنامه

خارج کشور/ جلب همکاری با اعضای حقیقی و حقوقی داخل

تدوین گزارش سال اول

شاخص های
شروع برنامه ثبت

شروع برنامه ثبت: فاز اول



معیار های ورود به مطالعه

استاندارد های هر ثبت مطابق با  استانداردهای بین المللی ورود
اطالعات افراد 

National  Data Standard Patient Inclusion Criteria

:قالم اطالعاتی برنامه ثبت ا

 اطالعات فردی

تست های تشخیصی

اطالعات تشخیص

 اطالعات مربوطه به اقدامات درمانی

عالئم بالینی

سابقه فامیلی

.........................

بیان مسئله و ضرورت اجرای ثبت

هدفجمعیت

پژوهشدرکلیدیسواالتتعیین

گستره جغرافیایی ثبت

روش بیمار یابی

نحوه پیگیری بیمار(Follow up) 

 (جدول گانت)برآورد مدت زمان

تعیین پایان برنامه ثبتDeadlines 

تعیین زمان ارائه گزارش

منابع مالی

شرکا و ذی نفعان

 نحوه انجام کنترل کیفی

راهنما و فرمهای استانداردپروپوزال



نحوه امتیاز دهی شاخص ها در فاز اول

(راه اندازی و شروع)مستندات مورد نیاز و سهم هر یک از فعالیتهای برنامه ثبت در امتیاز ارزشیابی فاز اول ثبت : ۱جدول 

متیازادرصد مستندات مورد نیازفعالیتردیف

ات و فناوری ارائه پروپوزال و مصوبه دفتر برنامه ملی نظام ثبت بیماری ها و پیامد های سالمت معاونت تحقیقثبتتهیه پروپوزال  برنامه اجرائی و عملیاتی۱
وزارت بهداشت

1۰%

تدوین راهنما، تعیین متغیرها و فرم های ۲
استاندارد 

جدول متغیرهای اختصاصی ثبت، فرم های استاندارد جمع آوری اطالعات و ارایه گزارش نحوه تعیین 
متغیرها و استانداردهای برنامه 

3۰%

ت ایجاد بانک اطالعاتی و تهیه نرم افزار ثب۳
اطالعات

%2۰معرفی بانک اطالعاتی الکترونیک و نرم افزار ثبت و مدیریت اطالعات

جلب همکاری با اعضای حقیقی یا حقوقی۴
داخل و خارج کشور

مام در صد تفاهم نامه مجری برنامه ثبت با سازمانهای حقوقی یا افراد حقیقی که میزان و نوع همکاری به انض
.بهره برداری طرفین از اطالعات حاصل از ثبت و دیگر تعهدات فی مابین در آن ذکر شده باشد

1۰%

%2۰گزارش نتایج اجرای پایلوت برنامه ثبتاجرای پایلوت  ۵

%1۰ه گزارش سال اول برنامه ثبت شامل تمام فعالیتهای انجام شده و آمار توصیفی اطالعات جمع آوری شدتدوین گزارش سال اول ۶



استقرار برنامه ثبت: فاز دوم

جمع آوری اطالعات

کنترل کیفی اطالعات

تهیه گزارش ساالنه

شاخص های استقرار 
برنامه ثبت



ه استفاده از استاندارد و چارچوب مناسب برای تهی
گزارش

 تحلیل به موقع اطالعات توسط  تیم ثبت

ارسال نتایج گزارش به ذینفعان

در نظر گرفتن اهداف ثبت در تهیه گزارشها

انتشار نتایج کنترل کیفی

ده انتشار  به موقع گزارش با توجه به زمان اعالم ش
در پروپوزال

 ،در سالهای بعد عالوه بر تهیه گزارشهای ساالنه
. مقایسه با نتایج سالهای قبل توصیه می شود

نحوه انجام کنترل کیفی

زمان انجام کنترل کیفی

تارائه نتایج کنترل کیفی در گزارش ثب

تهیه گزارش ساالنهکنترل کیفی اطالعات



نحوه امتیاز دهی شاخص ها در فاز دوم

(استقرار)مستندات مورد نیاز و سهم هر یک از فعالیتهای برنامه ثبت در امتیاز ارزشیابی فاز دوم: ۲جدول 

متیازادرصد مستندات مورد نیازفعالیتردیف

٪۴۰شدهآوریجمعاطالعاتگزارشوآمارارایهجمع آوری اطالعات 1

٪۴۰کیفیکنترلگزارشکنترل کیفی اطالعات2

٪2۰ارایه گزارش ساالنه تهیه گزارش ساالنه  3



توسعه برنامه ثبت: فاز سوم

جمع آوری اطالعات

توسعه ثبت

استفاده از اطالعات حاصل از ثبت در پژوهش

 اجرایی و سیاستگزاریثبت در امور استفاده از اطالعات حاصل از

کشور

انتشار گزارشهای دوره ای در تعامل با منابع بین المللی

شاخص های توسعه 
برنامه ثبت



نحوه امتیاز دهی شاخص ها در فاز سوم

(توسعه)مستندات مورد نیاز و سهم هر یک از فعالیتهای برنامه ثبت در امتیاز ارزشیابی فاز سوم : ۳جدول 

متیازادرصد مستندات مورد نیازفعالیتردیف

٪2۰شدهآوریجمعاطالعاتگزارشوآمارارایهاطالعاتآوریجمع1

٪1۰باشدرسیدهثبتبرنامهمجریان/مجریتائیدبهکهثبتهدفجمعیتتوسعهازگزارشثبتتوسعه2

٪3۰و مستندات مربوط به پژوهشهای صورت گرفته بر اساس اطالعات ثبت ارایه گزارش پژوهشدرثبتازاستفاده3

واجراییاموردرثبتازاستفاده۴
کشورسیاستگزاری

٪3۰های علمی ها،  و دستورالعملنامهارایه گزارش و مستندات مربوط به راهنماها،  آیین

٪1۰انتشار گزارش های دوره ای در تعامل با منابع بین المللیساالنهگزارشانتشار۵



متشکرماز توجه شما


