بسمه تعالی
ضوابط درخواست استفاده از آزمایشگاههای رفتاری و تصویر برداری پژوهشکده علوم شناختی
-۱بارگیری و ارسال فرم پذیرش:
در ابتدا فرم پذیرش را از منوی  SERVICESدرسایت مرکز به آدرس  http://scs.ipm.ac.irبارگیری کرده و آنرا
تکمیل فرمایید .فرم تکمیل شده را به آدرس  mri@ipm.irارسال فرمایید .این فرم توسط مسئولین علمی بررسی
خواهد شد و زمان شروع همکاری به شما اطالع داده خواهد شد.
-۲آماده سازی برای شروع آزمایش
پس از انجام هماهنگی های الزم ،زمان مشخصی برای آماده سازی آزمایش به شما اختصاص داده خواهد شد .الزم
به ذکر است که جلسه آماده سازی آزمایش و اخذ داده پایلوت  %50قیمت تعرفه مرتبط می باشد.
-۳رزرو دستگاه
با توجه به جدول کاری و همچنین ساعات مدنظر محقق ،اختصاص زمان ها انجام می گیرد .کنسل کردن وقت
اختصاص یافته بیش از  7۲ساعت قبل بدون هزینه خواهد بود و بعد از آن با کسر  %50هزینه عودت داده خواهد
شد.
-۴انتقال اطالعات
نتایج و تصاویر اخذ شده بنا به درخواست محقق در پایان هر جلسه در اختیار محقق قرار می گیرد.
 -5دسترسی به داده ها و استفاده از تخفیف دسترسی آزاد
در مووووارد کوووه پوووس از انجوووام آزموووایش کیفیوووت داده هوووای اخوووذ شوووده موووورد تاییووود پژوهشوووکده
باشووود و مجوووری بوووا دسترسوووی آزاد بوووه داده هوووا موافقوووت کنووود %50از هزینوووه اخوووذ شوووده بابوووت
تعرفووه هووا بووه مجووری عووودت داده خواهوود شوود .شوورایط الزامووی اسووتفاده از ایوون داده هووا ،ارجوواع
بوووه مقالوووه مجوووری و ذکووور پژوهشوووکده در بخوووش تقدیرخواهووود بوووود .در غیووور اینصوووورت داده هوووا
فقوووط توسوووط مجوووری طووورا قابووول دسترسو وی بووووده و بعووود از مووودت مشوووخ
پاک خواهد شد.

-۶تعرفه استفاده از آزمایشگاهها در واحد ساعت

از سووورور ای پو وی ام

 MRI ساختاری  ۱00هزار تومان
 MRI ساختاری با تزریق ماده حاجب  ۱50هزار تومان
 fMRI شامل تصویر برداری ساختاری و عملکردی  ۲00هزار تومان
 MRI ساختاری با پروتکل  ۲50 DTI/DWIهزار تومان
 آزمایشات رفتاری با تعقیبگر چشم  50 eyelinkهزار تومان
 آزمایشات رفتاری با  ۳۲-۶۴ EEGکانال  ۱50-۱00هزار تومان
استفاده از آزمایشگاه جوندگان و نخستینیان با توافق استاد مسئول در پژوهشکده ممکن است و تعرفه
های آن بصورت موردی تنظیم خواهد شد.
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.
 -7تعرفه خدمات مشاوره و آنالیز داده
استفاده از خدمات مشاوره و آنالیز داده در صورت ذکر نام مشاور در نویسندگان بدون هزینه خواهد بود .در غیر
اینصورت بصورت ساعتی و با در نظر گرفتن پایه علمی مشاور محاسبه خواهد شد.

