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 1/    اساسنامه واحد ثبت سرطان بیمارستانی انستیتوکانسر

 

 

 اساسنامه 

 واحد ثبت سرطان بیمارستانی 

 انستیتوکانسر
 

 

ی با ( به صورت برنامه پژوهش که در این اساسنامه به اختصار "واحد ثبت" نامیده می شود)واحد ثبت سرطان بیمارستانی انستیتوکانسر 

مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران )که در این اساسنامه به اختصار "مرکز  با تالش 1931تا  1931همین نام در  سال های 

ایجاد شد  (شود.)که در  این اساسنامه به اختصار، "انستیتو" نامیده مییتوکانسر  تحقیقات" نامیده می شود( و با موافقت و همکاری انست

 ثبت با مشخصات ذیل، به  حیات خود ادامه خواهد داد.و به تدریج توسعه یافت. به موجب این اساسنامه واحد 

 

 "ثبت سرطان بیمارستانی"واحد تعریف  -1ماده

واحد ثبت سرطان بیمارستانی انستیتوکانسر، یک واحد اجرایی متعلق به انستیتوکانسر و مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران 

و مرکز  یتو انست کند.و مرکز تحقیقات سرطان فعالیت می ی در توسعه و ارتقای انستیتو کاربرد است که با هدف توسعه تولید شواهد علمی

 .خواهند نمود مشارکت فواید حاصل از این واحد به صورت مساوی  تحقیقات در هزینه ها و 

 

 

      واحد ثبت مأموریت -2ماده

و منطبق با اهداف از  پیش تعیین شده )علمی،  ایمطالعات مشاهده های مختلفگیری از روشیافته و  با بهرهاین واحد به صورت سازمان

ه ویژه نوع و ب ران مراجعه کننده به انستیتوبیما جمعیت مشخص ی از عات متحدالشکل بالینی را برای اطال  بالینی، مدیریتی و سیاستگذاری(

  کند.می آوری و  تحلیل انجام شده جمعبیماری، شرایط همراه و مواجهات و اقدامات درمانی  هایویژگی

تشکیل چنین واحدهایی از سوی دانشگاه و نهادهای مربوطه به عنوان یک تکلیف به ممکن است در  آینده نچندان دور، از  آنجا که تبصره: 

ییرات الزم را شده تغبر اساس تکالیف تعیین ، بدیهی است این واحد در صورت نیاز  ،مراکز سرطان کشور و  از جمله انستیتوکانسر  ابالغ گردد

 در مأموریت خود اعمال خواهد نمود.
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 2/    اساسنامه واحد ثبت سرطان بیمارستانی انستیتوکانسر

 

 

 

 بخش های مختلف واحد ثبت -3ماده 

 بخش اصلی زیر تشکیل می شود: واحد ثبت از چهار 

 آوری اطالعات؛تعیین اهداف جمع برنامه ریزی و  -

 مبتنی بر اهداف تعیین شده؛ طراحی سیستم ثبت -

 شده و استاندارد؛جمع آوری و ورود اطالعات به صورت کدگذاری  -

 آنالیز اطالعات  و پاسخ به سؤاالت علمی و کاربردی؛ -

 ها.و کنترل کیفیت داده ی و احدبخش ها ارزشیابی عملکرد -

 

 

 نحوۀ مشارکت موسسین واحد ثبت – 4ماده 

 

 انستیتوکانسرمشارکت  -ب

در فرایندهای اجرایی واحدهایی از انستیتو که برای عملکرد واحد ثبت ضروری است بر عهده انستیتو خواهد بود. هزینه های تغییر  -

های بالینی )در صورتی که الزم شود در ، هر یک از بخشاین واحدها عبارتند از: واحد آمار و مدارک پزشکی، واحد فناوری اطالعات

 مشارکت کنند.( هاطبقه بندی، کدگذاری، ثبت و ... داده

ه و ... ( برعهد Serverهزینه های مربوط به محل فیزیکی استقرار واحد ثبت، شامل امکانات اداری )برق، تلفن، شبکه و اینترنت،  -

 باشد.انستیتوکانسر می

 

 مرکز تحقیقات مشارکت  -الف

اطالعات، نظارت و کنترل کیفی برعهده مرکز تحقیقات ریزی طراحی، ورود های مربوط به پرسنل ثبت، شامل، برنامهکلیه هزینه -

 خواهد بود.

 است.مربوط به واحد ثبت، به عهده مرکز تحقیقات  کلیه هزینه های نرم افزار و سخت افزار  -

 های تشویق و جلب مشارکت کمیته علمی واحد ثبت بر عهده مرکز تحقیقات است.هزینه -
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 3/    اساسنامه واحد ثبت سرطان بیمارستانی انستیتوکانسر

 

 

 واحد ثبت ارکان -5اده م

 ارکان واحد ثبت به ترتیب ذیل تشکیل می شود:
 

  کمیته راهبری  -

 کمیته علمی  -

 ثبت واحدمدیر یت  -

   تیم ثبت -

 

 ترکیب کمیته راهبری واحد -6ماده 

   :مي باشند  اعضای حقوقی زیر  متشکل از اعضای این کمیته 

 

 رئيس مرکز تحقيقات سرطان  - (هتیمک سیئر )  رئيس انستيتو کانسر -

 کانسرمدیر انستیتو  - معاون آموزش ی انستیتوکانسر -

 2و1جراحي رئيس بخش - شناس ی رئيس بخش آسیب -

 رئیس بخش رادیوتراپی انکولوژی - رئيس بخش مديکال انکولوژي  -

 هژ یو  یاه تبقار م  و یش و هیب شخب سیئر  - ینیکست یاه تبقار م شخب سیئر  -

 کیتنژ  شخب سیئر  - یژ و لو یدار  شخب سیئر  -

 رئیس مرکز تحقیقات رادیوتراپی - های سرطانرئیس مرکز تحقیقات مدل -

  رئیس واحد ثبت )دبیر کمیته( -

 

 با حضور بيش ازنيمي از اعضا رسميت مي يابد.  کمیته راهبری جلسه  -1تبصره 

 

 



  : هرامش

 : خیرات

 

 

 رسناکوتیتسنا سیئر یاضما

 

 

 یناتسرامیب ناطرس تبث دحاو سیئر یاضما ناطرس تاقیقحت زکرم سیئر یاضما

 

 4/    اساسنامه واحد ثبت سرطان بیمارستانی انستیتوکانسر

 

 

 واحد ثبت کمیته راهبریوظایف  -7ماده 

 کمیته راهبری به عنوان عالی ترین سطح حاکمیت و نظارت بر واحد ثبت، مسؤول تصمیم گیری و هدایت در سطح کالن در بخش های زیر است:

 ثبت واحد و تصويب اساسنامه و سياستهاي کالنپیشنهاد  -

 و نظارت بر اجرای آنتصويب برنامه راهبردي  -

   کمیته نظارت بر اجراي مصوبات  -

 واحد ثبتبررس ي و تصويب گزارش ساالنه  -

 هاها و حمایتمشارکت ی مادی و معنوی، جلبهاجلب سرمایه -

 تخصیص منابع -

 ها و منافع حاصل از سیستم ثبتتعیین مالکیت و نحوه استفاده از داده -

 تصمیم گیری در  امور اخالقی / حقوقی -

 تعیین رییس واحد ثبت و  حدود اختیارات وی  -

 

 واحد ثبت رئیس - 8ماده 

و انتخاب مجدد وی بالمانع است. مي ش ود  انتخابدو س ال از س وی کمیته راهبری واحد ثبت به این س مت دت بوده و به م واحد ثبت لو و س م

 شوراي راهبردي مي باشد.  مسؤول اجرای مصوبات واحد ثبت رئیس

 

 وظایف رئیس واحد ثبت  - 9ماده 

 انجام کلیه امور ثبت، طبق اساسنامه و مصوبات کمیته راهبری مدیریت و نظارت بر  -

 گیری موثر از نظرات کمیته علمی در طراحی سیستم ثبتبهره -

 تهیه و گزارش عملکرد علمی، اجرایی و مالی سالیانه و ارائه به کمیته راهبری  -

ها، هدایای اش       خا  حقیقی و حقوقی در چارچوب  ، کمکخدمات اطالعات پژوهش       یاز محل  ریزی و اتخاذ تدابیر الزم جهت منابعبرنامه -

 آئین نامه های مالی و معامالتی دانشگاه ها، مراکز و موسسات

 با کلیه اشخا  حقیقی و حقوقی بر اساس آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و مراکز و موسسات کمیته راهبری عقد قرارداد به نمایندگی از طرف  -

 اعضای تیم ثبتو   مدير اجرايي انتصاب  -
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 5/    اساسنامه واحد ثبت سرطان بیمارستانی انستیتوکانسر

 

 

 مالحظات اخالقی  - 11ماده 

پژوهش ش     امل اص     ول بيانيه هلس     ينکي و اص     ول اخالقي  در  عات، رعايت اص     ول اخالقاطال داري و اس    تفاده از  در جمع آوري، نگه -

 ت بهداشت درمان و آمورش پزشکي ايران الزامي مي باشد.  ر مصوب وزا

 رضایت آگاهانه برای استفاده از داده های پرونده های بالینی بیماران در پرونده همه بیماران درج می شود.  -

 الزامي است. سیستم ثبت و نگهداري و استفاده از اطالعات حد اعالي محرمانگي  در جمع آوري رعايت  -

نن د ب اي د مجوز کميته اخالق در پژوهش يکي از درخواس            ت نمون ه مي ک اطالع ات س            یس            تم تم ام طر  ه اي پژوهش             ي ايران ک ه از  -

 دانشگاه هاي علوم پزشکي يا موسسات علمي پژوهش ي کشور را دريافت نمايند.  

 

 امي است. همکاري يکي از محققین ايراني الز  تبصره: در طر  هاي بین املللي براي اخذ مجوزهاي الزم،

 ها، آیین نامه اجرایی مربوطه تدوین و به تصویب کمیته راهبری واحد ثبت خواهد رسید. برای استفاده  و به اشتراک گذاری داده -

 لويت برخوردار مي باشند. و از ا اطالعات سیستم ثبت عضاي هيات علمي  انستيتو کانسر براي استفاده از ا -

 
 

 منابع مالی   -11 ماده

 ، کمک و هدایای اش  خا  حقیقیانس  تيتوکانس  ر و مرکز تحقيقات س  رطاناعتبارات تخص  یص   ی و دجه بو  از واحد ثبت، مالی منابع -

  شود.میتامین واحد ثبت  اطالعات پژوهش ی درآمدهای حاصله از خدمات اعتبارات بین املللي ووحقوقی ، 

ين تدو  مدیریت واحد ثبت،و میزان ارائه تخفيف ها توس           ط  واحد ثبتاطالعاتی مربوط به تعرفه خدمات  دس           تور العمل اجرايی -

 رسما به محققین و اشخا  حقيقي و حقوقي اعالم خواهد شد.  و پس از تصویب در کمیته راهبری واحد ،شده 

 

 به تصویب رسید. 6/9/1935مورخ  کمیته راهبری واحد ثبتاولین جلسه تبصره در ( 9)سه  ماده و( 11یازده  ) در اساسنامه این 
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 6/    اساسنامه واحد ثبت سرطان بیمارستانی انستیتوکانسر

 

 

 

 اعضای کمیته راهبری واحد ثبت:محل در ج امضای 

 

 

 رئيس مرکز تحقيقات سرطان  (هتیمک سیئر )  رئيس انستيتو کانسر

 کانسرمدیر انستیتو  معاون آموزش ی انستیتوکانسر

 رسناکو تیتسنا 2و1جراحي رئيس بخش  شناس ی رئيس بخش آسیب

 رسناکو تیتسنا رئیس بخش رادیوتراپی انکولوژی رئيس بخش مديکال انکولوژي 

 هژ یو  یاه تبقار م  و یش و هیب شخب سیئر  ینیکست یاه تبقار م شخب سیئر 

 رسناکو تیتسنا کیتنژ  شخب سیئر  رسناکو تیتسنا یژ و لو یدار  شخب سیئر 

 ناطر س ینامر دو تر پرئیس مرکز تحقیقات  های سرطانرئیس مرکز تحقیقات مدل

  رئیس واحد ثبت )دبیر کمیته(

 


