MedicReS İyi Araştırmacı Online Eğitimleri, E-PICOS Akıllı Biyoistatistik Yazılımı
ve Sertifika Programlarının Türkiye’deki Üniversiteler ile Protokol Yapılarak
Sağlanabilecek Avantajlar Hakkında Biruni Üniversitesi ile

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
İşbirliğinin amacı;
a) Biruni Üniversitesi'ne bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri
Fakülteleri ile bağlı hastanesinde (lerinde), lisans, lisansüstü öğrenci,
akademik personelinin, MedicReS club üyelik programına ve online
eğitimlerin tamamına ücretsiz erişimin sağlanmasıdır.
b) Biruni Üniversitesi'ne bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri
Fakülteleri ile bağlı hastanesinde (lerinde) verilen tıpta uzmanlık eğitimi
kapsamında gerek yürütülen tezlerin planlanması, yürütülmesi ve
yayınlanması aşamalarında gerekse tıpta uzmanlık eğitimi süresince yapılan
literatür arama, okuma, yorumlama çalışmalarında geçerli olan metodolojik,
etik ve biyoistatistik bilgileri içeren MedicReS İyi Tıp Araştırmacısı
eğitimlerine dayalı online eğitimlerin, E-PICOS Akıllı Biyoistatistik Yazılımı ve
sertifika programlarının, yürütülen akademik çalışmalara bilimsel destek ve
katkı sağlayarak, Türk Tıp Biliminin geliştirilmesinde ve geleceğin tıp bilim
adamlarının yetiştirilmesinde rol üstlenmek amacıyla tüm lisans-lisansüstü
öğrenci ve akademik personelin MedicReS programlarından yararlanmasıdır.
c) Ülkemizde, bölgemizde koruyucu hekimlik, doğru ve erken tanı, etkili ve etkin
tedavi ve ilaç geliştirme çalışmalarına yön veren bilimsel araştırmaların
kalitesini arttırarak, bu eğitimlerin sonucunda toplum sağlığını doğrudan
etkileyen bilimsel çalışmaların sonuçlarını, güvenilir kılmaya ve araştırmalarda
yer alan hastaların uzun vadede bilime katkı sağladıklarına inanmalarını
sağlamaktır.

Kapsam: Bu protokol , ...... tarihinde Biruni Üniversitesi ile MedicReS New York, ABD
adına Türkiye'de tek yetkili yürütücü firma olan ve Mersin Teknoparkta yerleşik AEK
Araştırma Ltd. Şti. arasında işbirliği maddelerini kapsar.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yürütücü Firma’nın sorumlulukları
a) Online eğitimlere Biruni Üniversitesi bünyesindeki MedicReS Club üyelerinin,
MedicReS eğitimlerine ücretsiz olarak erişimlerinin sağlanması ve üyelik işlemleri
konusunda üyelere teknik destek verilmesinden sorumludur.
b) Projenin Türkiye içinde kurumsal iletişim birimidir.
Biruni Üniversitesi'nin Sorumlulukları
a)

İşbirliğinin Amacı a maddesinde belirtilen tüm yapılardaki lisans-lisansüstü
öğrenci ve akademik personelin protokol imza tarihini takip eden bir yıl (365
Gün) içinde MedicReS tarafından ücretsiz olarak verilecek olan online eğitim,
yazılım ve sertifika programlarına kayıtlarının tamamlanmasını sağlamak için
ilgili fakülteler ve hastane(ler)de kurum içi düzenlemeler, bilgilendirmeler
yaparak kayıtların tamamlanmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmetin Yürütülmesi ve Diğer Konular
a) Hizmet, yürütücü firmanın yönetiminde MedicReS’in bilimsel içerik
katkılarıyla, Biruni Üniversitesi’nin katılımcı desteği ve katkıları ile işbirliği
içinde yürütülür.
b) Protokolün süresi bir yıldır. Hizmetten ücretsiz yararlanması hedeflenen
katılımcı sayısına üniversite yetkilileriyle görüşülerek karar verilir.
c) Katılımcılar eğitimlere ücretsiz ulaşabilirler, eğitimlerin sınavlarını
tamamlayarak
sertifikalarını
da
almak
isterlerse
https://www.medicres.org/certificate-programs.html
linkindeki
ücret
deyalarına göre ödeme yaparak sertifikalarını protokol geçerlilik süresince
alabilirler.
d) İsteğe bağlı olarak arzu eden katılımcılar ücretsiz eğitimlerde öğrendiklerini
kolaylıkla uygulayabilecekleri, MedicReS tarafından geliştirilmiş, kendilerine
lisansı, uluslararası geçerli, akıllı biyoistatistik yazılımlarını da (E-PICOS) özel
ücretlerle satın alarak kullanabilirler. Bu yazılımlar, online veri girişi,
araştırmada gerekli örneklem büyüklüğü tahmin etme, etik kurul başvurusu
hazırlama, temel veri analizleri, hangi istatistik yöntemi kullanacağını
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belirleme, makale değerlendirme gibi araştırma planlama , yürütme ve yazma
aşamalarında gerekli tüm uluslararası standartları içeren özel programlardır.
Detaylı bilgi ve ücretler https://www.medicres.org/software.html

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler ve Atıflar
a) Bu protokol, ilgili taraflarca imza edildikten sonra yürürlüğe girer.
b) Bu protokol 10 maddeden ibarettir.
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