
 یتعال بسمه

 یشناخت علوم پژوهشکده یبردار ریتصو و یرفتار یشگاههایآزمادرخواست  استفاده از  ضوابط

 :رشیو ارسال فرم پذ یریبارگ-۱

کرده و آنرا  یریبارگ http://scs.ipm.ac.ir آدرسمرکز به  تیاسدر ERVICESSمنوی را از  رشیابتدا فرم پذ در

 یبررس یعلم نیفرم توسط مسئول نی. ادییارسال فرما  mri@ipm.irشده را به آدرس لیتکم فرم. دییفرما لیتکم

 به شما اطالع داده خواهد شد. یخواهد شد و زمان شروع همکار

 شیآزما شروع یبرا یساز آماده-۲

. الزم شد خواهد داده اختصاص شما به شیآزما یساز آماده یبرا یالزم، زمان مشخص یها یهماهنگاز انجام  پس

 قیمت تعرفه مرتبط می باشد. %50 لوتیپا داده اخذ و شیآزما یساز آمادهبه ذکر است که جلسه 

  دستگاه رزرو-۳

 وقت کردن کنسل .ردیگ یم انجام ها زمان اختصاص ،محقق مدنظر ساعات نیو همچن یکار جدولتوجه به  با

 خواهد داده عودت نهیهز %50 کسر با آن از بعد و بود خواهد نهیهز بدون قبل ساعت 7۲ از شیب افتهی اختصاص

 . شد

 اطالعات انتقال-۴

 .ردیگ یم قرار محقق اریاخت در جلسه هر انیپا دراخذ شده بنا به درخواست محقق  ریو تصاو جینتا

 آزاد یدسترس فیتخف از استفاده و ها داده به یدسترس -5

هوووای اخوووذ شوووده موووورد تاییووود پژوهشوووکده  پوووس از انجوووام آزموووایش کیفیوووت داده   کوووه مووووارد در

از هزینوووه اخوووذ شوووده بابوووت   %50باشووود و مجوووری بوووا دسترسوووی آزاد بوووه داده هوووا موافقوووت کنووود  

ارجوواع  هووا، داده نیووااسووتفاده از  شوورایط الزامووی  .تعرفووه هووا بووه مجووری عووودت داده خواهوود شوود      

 هوووا هداد نصوووورتیا ریووودر غخواهووود بوووود. ریو ذکووور پژوهشوووکده در بخوووش تقد  یبوووه مقالوووه مجووور 

 ام یپووو یا سووورور از بعووود از مووودت مشوووخ  و هبوووود یدسترسووو طووورا قابووول یمجووور توسوووط فقوووط

 .شد خواهد پاک

 

 در واحد ساعت شگاههایآزما از استفادهتعرفه -۶

http://scs.ipm.ac.ir/


 MRI تومان هزار ۱00 یساختار 

 MRI هزار تومان ۱50ماده حاجب  قیبا تزر یساختار 

 fMRI  هزار تومان ۲00شامل تصویر برداری ساختاری و عملکردی 

 MRI با پروتکل  یساختارDTI/DWI  ۲50 انهزار توم 

 چشم  بگریبا تعق یرفتار شاتیآزماeyelink 50 انهزار توم 

 با  یرفتار شاتیآزماEEG  ۳۲-۶۴  تومان هزار ۱50-۱00کانال  

 تعرفه و است ممکن پژوهشکده در مسئول استاد توافق با انینینخست و جوندگان شگاهیآزما از استفاده

 .شد خواهد میتنظ یمورد بصورت آن یها

تعرفه های فوق صرفا برای استفاده از دستگاههای آزمایشگاهی است و در صورت نیاز به استفاده از مواد مصرفی 

 در هر آزمایش هزینه اضافی بر عهده مجری طرا خواهد بود.

 داده زیآنال و مشاوره خدمات تعرفه -7

 ریخواهد بود. در غ نهیبدون هز سندگانیمشاور در نو نام ذکر صورت در داده زیآنال و مشاوره خدمات از استفاده

 مشاور محاسبه خواهد شد. یعلم هیو با در نظر گرفتن پا یبصورت ساعت نصورتیا

 


