
 ضوابط فبرمبكوويژيالنس -17فصل 

 
ايي زؾتَضالؼول ثب تَجِ ثِ اّويت گعاضـ زّي ػَاضو زاضٍئي ٍ تبثيط ثؿعاي آى زض وبّف هطي ٍ هيط ًبقي اظ هكىالت زاضٍئي تسٍيي قسُ 

 اؾت

 تعبريف -17-89-1

زاًف ٍ فؼبليت ّبي هطتجٍ ثب ضزيبثي، اضظيبثي، گعاضـ زّي ٍ پيكگيطي اظ ػَاضو زاضٍيي يب ؾبيط هكىالت هطتجٍ ثب زاضٍ  :فبرمبكوويژيالنس-1

 .ضا فبضهبوٍَيػيالًؽ هي ًبهٌس

ػبضيِ ًبذَاؾتِ زاضٍيي، ػبضيِ :عبرضه نبخواسته، عبرضه داروئي/ (Adverse Drug Reaction or ADR) عبرضه نبخواسته دارويي-2

زاضٍيي ػجبضت اؾت اظ ّط ًَع ٍاوٌف ظيبى آٍض ٍ ًبذَاؾتِ وِ زض زٍظّبي  ًبذَاؾتِػبضيِ . ، ػبضيِ زاضٍيي هتطازف يىسيگط هي ثبقٌسٍاؾتًِبخ

 .هؼوَل هَضزاؾتفبزُ ثطاي پيكگيطي، تكريم يب زضهبى ثيوبضي يب تغييط ػولىطز فيعيَلَغيىي ضخ هي زّس

ػجبضت اؾت اظ يه تجطثِ ًب هُلَة وِ هتؼبلت  :(Adverse Event or Adverse Experience) (يب تجربه نبخواسته)رويداد نبخواسته -3

 .يه ضٍيساز ًبذَاؾتِ لعٍهبً زاضاي اضتجبٌ ػليتي ثب ههطف زاضٍ ًوي ثبقس. تجَيع يه فطآٍضزُ زاضٍيي ضخ هي زّس

يب هٌجط ثِ ههطف ًبهٌبؾت فطآٍضزُ زاضٍيي يب ايجبز  ػجبضت اؾت اظ ّط گًَِ ضٍيساز لبثل پيكگيطي وِ هوىي اؾت ثبػث :خطبي دارويي -4

ذُبي زاضٍيي هوىي اؾت ثِ ًحَُ ػولىطز قبغليي حطف پعقىي، فطآٍضزُ زاضٍيي، ؾيؿتن ٍ فطآيٌسّب اظ جولِ . ظيبى آٍض زض ثيوبض گطززاثطات 

     ، (Labeling)زاضٍيي  ، ثطچؿت فطآٍضزُ ّبيي (Order communication)، زؾتَض زاضٍيي  (Prescribing)ًؿرِ ًَيؿي 

، ًؿرِ پيچي  (Compounding)، تطويت ًوَزى زاضٍّب (nomenclature)، ًبهگصاضي (Packaging)ثؿتِ ثٌسي 

(dispensing) تَظيغ ،(distribution)  ٍتجَيع زاض ،(administration)  آهَظـ ،(education) پبيف ،(monitoring)  ٍ

 .هطثٌَ ثبقس (use)ههطف زاضٍ 

هكرم ثِ ػٌَاى يه اثط ًبذَاؾتِ هكىَن زضثطگِ ضاٌّوبي فطآٍضزُ  ثَُضػجبضت اؾت اظ يه ػبضيِ زاضٍيي وِ :عبرضه دارويي غير منتظره-5

ايي تؼطيف قبهل ّط ًَع ػبضيِ زاضٍيي هي گطزز وِ هبّيت، قست يب پيبهس آى ثب هُبلت هٌسضج زض ثطگِ ضاٌّوبي فطآٍضزُ . زضج ًكسُ ثبقس

فطآٍضزُ ليس قسُ اؾت وِ هوىي اؾت ثب زؾتِ زاضٍيي  ضاٌّوبيّوچٌيي ايي تؼطيف قبهل ػَاضيي هي گطزز وِ زض ثطگِ . ّورَاًي ًساضز

ّوچٌيي قبهل ػَاضيي ًيع هي گطزز وِ زض ثطگِ .هطثََِ ضخ زّس ٍلي ثِ ََض هكرم شوط ًكسُ اؾت وِ ثب ايي فطآٍضزُ ًيع اتفبق هي افتس

 .قسُ اؾت وِ قَاّسي زال ثط اضتجبٌ ػليتي لُؼي زض ايي هَضز ٍجَز ًساضز اقبضُي ضاٌّوبي فطآٍضزُ ليس قسُ اؾت ٍل

ػجبضت اؾت اظ ّطگًَِ توبؼ ثب هَؾؿِ زاضٍيي، همبهبت زاضٍيي يب ؾبيط ؾبظهبًْب وِ ثِ قطح ٍلَع يه ػبضيِ زاضٍيي زض :گسارش داوطلببنه-6

 .ايي ػبضيِ اظ اًجبم يه هُبلؼِ هٌكب ًگطفتِ ثبقسيه ثيوبض هتؼبلت ههطف يه يب چٌس فطآٍضزُ زاضٍيي ثپطزاظز ٍ 



7-Post- registration Study - ِيه هُبلؼPost- registration  ػجبضت اؾت اظ ّط ًَع هُبلؼِ اي وِ پؽ اظ ٍضٍز زاضٍ ثِ ثبظاض زض

 .تُجيك ثب قطايٍ اَالػبت ثطگِ ضاٌّوبي فطآٍضزُ ٍ تحت قطايٍ ًطهبل ههطف نَضت گطفتِ ثبقس

 :ػبضيِ اي اؾت وِ هٌجط ثِ يىي اظ هَاضز ظيط هي گطزز :نبخواسته جدي عبرضه-8

  هطي 

 تْسيس حيبت 

 ًبتَاًي يب ًمم ػًَ هكرم يب زائوي 

 ثؿتطي قسى زض ثيوبضؾتبى 

 ََالًي قسى ظهبى ثؿتطي زض ثيوبضؾتبى 

  ّوچٌيي ػَاضو جسي قبهل ًبٌّجبضي ّبي هبزضظازي ٍ پيبهسّبي جسي ثبليٌي ًبقي اظ ههطف زاضٍ زض قطايُي ثِ غيط اظ هٌسضجبت

يب ؾَء ( Overdoseثِ ػٌَاى هثبل همبزيط ههطفي ثيكتط اظ هيعاى پيكٌْبز قسُ زض ثطگِ ضاٌّوب )شوط قسُ زض ثطگِ ضاٌّوبي فطآٍضزُ 

 .ههطف ًيع هي گطزًس

ػَاضو هْوي وِ . ض هَاضز ثطضؾي ٍ لًبٍت پعقىي ثبيس نَضت گيطز تب هكرم ًوبيس وِ آيب يه ػبضيِ جسي تلمي هي گطزز يب ذيطزض ؾبي

 هطيثالفبنلِ هٌجط ثِ هطي ًكسُ يب تْسيس وٌٌسُ حيبت ًجَزُ اًس يب هٌجط ثِ ثؿتطي قسى زض ثيوبضؾتبى ًكسُ اًس ٍلي ثيوبض ضا زض هؼطو ذُط 

 .جسي تلمي هي گطزًس لطاضزازُ اًس ًيع

 :حداقل اطالعبت براي عوارض دارويي قببل گسارش عببرتند از -17-89-2

 :گسارشگر قببل رديببي( الف

تَجِ ًوبييس . لبثل ضزيبثي اؾت( پعقه ، زًساًپعقه، زاضٍؾبظ، پطؾتبض، ههطف وٌٌسُ)گعاضقىط تَؾٍ ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ، يب ازضؼ يب قغل 

اظ هَؾؿبت زاضٍيي اًتظبض هي ضٍز وِ . ّبي هَضزًيبظ لبثل لجَل اظ ًظط ثيي الوللي زض اضتجبٌ ثب يه گعاضـ هي ثبقسوِ ايي حسالل زازُ 

 .جعئيبت ثيكتطي ضا زض ايي اضتجبٌ فطاّن ًوبيٌس

 :بيمبر قببل رديببي( ة

يد تَلس ًب هؼلَم اؾت يب ؾي تمطيجي زض هَاضزي وِ يب ؾي زض هَاضزي وِ تبض)ثيوبض هجتال ثِ ػبضيِ اظ َطيك ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي، تبضيد تَلس 

 .ايي اَالػبت ثبيس تب حس اهىبى وبهل ثبقٌس. يب جٌؽ لبثل ضزيبثي اؾت( تبضيد تَلس ٍ ؾي، ّط زٍ ًب هؼلَم اؾت

 مبده مشكوك به ايجبد عبرضه / حداقل يك دارو ( ج

 حداقل يك عبرضه دارويي مشكوك(  د

 اؾتالػبتي اؾت وِ ثطاي اضؾبل گعاضـ الظم اؾت، ليىي ثبيس زض ًظط زاقت وِ هَؾؿِ زاضٍيي هَظف ايي حسالل اَالػبت، ووتطيي  اٌ

ٌّگبهي وِ اَالػبتي هجٌي ثط ٍلَع . ًْبيت تالـ ذَز ضا ثِ وبض گيطز تب اَالػبت تىويلي ضا زض ايي ظهيٌِ ثِ زؾت آٍضزُ ٍ اضؾبل ًوبيس



ثِ هَؾؿِ زاضٍيي گعاضـ هي قَز، آى هَؾؿِ هَظف اؾت تالـ ًوبيس تب ( اًٍسييب ذَيف)يه ػبضيِ جسي ثِ ََض هؿتمين اظ ثيوبض 

الظم ثِ شوط اؾت وِ ايي اهط ًجبيس هَجت تأذيط زض .ؾبيط اَالػبت هطثََِ ضا اظ جبًت گطٍُ پعقىي زضگيط زض زضهبى ثيوبض، جوغ اٍضي ًوبيٌس

 .اضؾبل يه گعاضـ اٍليِ گطزز

 (ADR)ض دارويي به مركس ثبت و بررسي عوارض نبخواسته داروهبدستورالعمل گسارش دهي عوار-17-89-3

  توسط موسسبت داروئي توليدي يب وارداتي

 وظبيف و مسئوليت هبي موسسبت توليدكننده و واردكننده دارو-1

ذَز زض ثبظاض ٍ هَؾؿبت تَليسوٌٌسُ ٍ ٍاضزوٌٌسُ زاضٍ هَظف ثِ ايجبز ؾبظ ٍ وبض هٌبؾت ثطاي پيگيطي ػَاضو ًبذَاؾتِ زاضٍّبي  -الف

 .ّؿتٌس  (ADR)اضؾبل گعاضـ هطثََِ ثِ هطوعثجت ٍ ثطضؾي ػَاضو ًبذَاؾتِ زاضٍّب

ّطهَؾؿِ زاضٍئي تَليسي يب ٍاضزاتي ثِ هٌظَض اًجبم هؿئَليت ٍ تؼْس زض لجبل فطآٍضزُ ّبي ثِ ثجت ضؾيسُ ذَز، هَظف اؾت وِ اظ  -ة

زض ثطذَضز ثب  لعٍمقس ٍ ًؿجت ثِ ثىبضگيطي الساهبت هٌبؾت ٍ همتًي زض هَالغ ؾيؿتن هٌبؾجي زض ظهيٌِ فبضهبوٍَيػيالًؽ ثطذَضزاض ثب

 .گطزز هتؼْسهكىالت زاضٍيي 

هَؾؿبت زاضٍئي تَليسي يب ٍاضزاتي هَظف هي ثبقٌس فطزي هؿئَل ٍ آهَظـ زيسُ زض ظهيٌِ فبضهبوٍَيػيالًؽ ضا ثؼٌَاى ضاثٍ ثِ هطوع  -ج

فطز هَضز ًظط ثبيس زض توبهي جَاًت فبضهبوٍَيػيالًؽ اَالػبت وبفي ٍ الظم . اى هؼطفي ًوبيٌسثجت ٍ ثطضؾي ػَاضو ًبذَاؾتِ زاضٍّبي ايط

ضا زاقتِ ثبقس، ثِ گًَِ اي وِ لبزض ثِ ثطضؾي ػَاضو زاضٍيي، همطضات ذبل ايوٌي زاضٍيي ٍ اضظيبثي ّبي فَايس ٍ ظيبى ّبي فطآٍضزُ ّبي 

 .يي ايطاى ثبقسزاضٍيي هَؾؿِ زاضٍئي هطثََِ هَجَز زض ثبظاض زاضٍ

 :زاضٍئي تَليسوٌٌسُ ٍ ٍاضزوٌٌسُ ثِ قطح ظيط هي ثبقس هَؾؿبتٍظبيف فطز هؿئَل فبضهبوٍَيػيالًؽ زض  -د

ايجبز ٍ حفظ ؾيؿتن هٌبؾت جوغ اٍضي ٍ ثجت اَالػبت هطثٌَ ثِ توبهي ػَاضو زاضٍيي وِ اظ َطق هرتلف ثِ هَؾؿِ زاضٍئي   -1

 .هطثََِ گعاضـ هي قَز

 .ايطاى ADRآٍضي قسُ ثِ هطوع  جوغاًجبم ّوبٌّگي ّبي الظم جْت آهبزُ ؾبظي ٍ اضؾبل گعاضـ ػَاضو زاضٍيي  -2

پبؾرگَيي وبهل ٍ ؾطيغ ثِ ّطگًَِ ؾؤال هُطح قسُ اظ جبًت هطوع ثجت ٍ ثطضؾي ػَاضو ًبذَاؾتِ زاضٍّب زض ضاؾتبي زؾتيبثي ثِ  -3

 .ؾبلياَالػبت هَضزًيبظ ثطاي اضظيبثي گعاضقبت اض

زض هَاضزي وِ هَؾؿِ زاضٍيي ثِ ّط ًحَي ثب ّط قرم حميمي يب حمَلي زيگط لطاضزاز ؾبذت ٍ يب ّط زذبلت زيگط زض اهط ؾبذت يب  -ُ

ػطيِ ايي زاضٍ ضا زاقتِ ثبقس، زض ًْبيت زاضًسُ پطٍاًِ ؾبذت يب ٍضٍز زاضٍ هؿئَل گعاضـ زّي زض هَضز ػَاضو ًبذَاؾتِ ًبقي اظ ههطف 

 .آى زاضٍ اؾت



هكبثْت زاضًس ثِ ََض  هطثٌََِّگبهي وِ چٌس هَؾؿِ زاضٍيي ثطاي يه فطاٍضزُ زاضٍيي وِ زض توبهي ذهَنيبت ثِ جع ًبم اذتهبني  -ٍ

جساگبًِ پطٍاًِ ؾبذت يب ٍضٍز زضيبفت وطزُ اًس، ّطيه اظ هَؾؿبت زاضٍئي زض هَضز همطضات هطثٌَ ثِ فبضهبوٍَيػيالًؽ زاضٍي ذَز هؿئَل 

 .ّؿتٌس

 ش دهي عوارض داروئيگسار-2

ثبيس ثِ هطوع ثجت ٍ ثطضؾي ػَاضو  وٌٌسگبىگعاضـ ّبي ػَاضو زاضٍيي زضيبفت قسُ اظ وليِ هٌبثغ اظ جولِ حطف پعقىي ٍ ههطف 

ػَاضو زاضٍيي هكىَن وِ اظ َطيك ؾيؿتن گعاضـ زاٍَلجبًِ گعاضـ قسُ اًس، ػَاضو زاضٍيي . ًبذَاؾتِ زاضٍّبي ايطاى گعاضـ گطزز

، قسُ اًسزض جْبى گعاضـ  هٌتكطُقٌبذتِ قسُ اًس ٍ هَاضزي وِ زض هٌبثغ ػلوي  Post –Marketingي هُبلؼبت هكىَن وِ ٌ

 .هكوَل ايي لبًَى هي گطزًس

گعاضقْبي زاٍَلجبًِ ػَاضو زاضٍيي هكىَن گعاضـ قسُ ثِ هَؾؿِ زاضٍيي ثبيس ثِ هطوع فبضهبوٍَيػيالًؽ اضؾبل گطزز، حتي اگط هَؾؿِ 

حتي اگط . ًسازُ ثبقس اًجبماضظيبثي گعاضقگط اظ اضتجبٌ ػليتي اًجبم قسُ هَافك ًجبقس، يب فطز گعاضقگط ثِ ََض ولي اضظيبثي ػليتي زاضٍيي ثب 

ايطاى گعاضـ قسُ اؾت، هَؾؿِ  ADRهَؾؿِ زاضٍيي هُلغ ثبقس وِ ػبضيِ هطثٌَ ثِ يىي اظ فطآٍضزُ ّبي آى هَؾؿِ هؿتميوبً ثِ هطوع

وِ ايي گعاضـ  ًوبيسضا هُلغ  ADRايطاى گعاضـ ًوبيس يوي ايٌىِ هطوع ADRاؾت وِ ػبضيِ ضا ثِ هطوع زاضٍيي ّوچٌبى هَظف 

زض چٌيي هَاضزي يطٍضت زاضز وِ هَؾؿِ زاضٍيي وليِ جعئيبت هَجَز ضا، اظ جولِ ّط ًَع قوبضُ ثجتي . احتوبالً لجالً ًيع گعاضـ قسُ اؾت

 .ثِ هٌظَض ووه ثِ قٌبؾبيي گعاضـ تىطاضي اضائِ ًوبيس ADRاؾت، ثِ هطوع ايطاى ثِ گعاضقگط اضائِ ًوَزُ  ADRوِ هطوع 

ثِ هٌظَض تؿطيغ زض گعاضـ زّي ػَاضو زاضٍيي، هَؾؿبت زاضٍيي هي تَاًٌس زض اثتسا يه گعاضـ اٍليِ حبٍي حسالل اَالػبت هَضًيبظ اضؾبل 

اذَاؾتِ زاضٍيي ثسٍى تَجِ ثِ ضٍـ ٍ ًَع ههطف زاضٍي هكىَن ػَاضو ى. ًوبيٌس ٍ ؾپؽ يه گعاضـ تىويلي هكتول ثط جعئيبت اضائِ ًوبيٌس

وليِ اَالػبت . گعاضـ قًَس حتي اگط زاضٍي هَضزًظط هُبثك ثب هَاضز هٌسضج زض ثطگِ ضاٌّوبي فطآٍضزُ ههطف ًكسُ ثبقس ثبيسثِ ايجبز ػبضيِ، 

 .ايطاى گعاضـ قَز ADRثِ هطوع  ثبليٌي هطتجٍ ثب ػبضيِ زاضٍيي هَضز ًظط وِ ثطاي هَؾؿِ زاضٍيي هكرم گطزز ثبيس

 گسارش دهي فوري  -الف

 :هَاضز ظيط هي ثبقٌس قبهلگعاضـ ّبي فَضي 

 هَاضز هٌجط ثِ هطي

 هَاضز تْسيس وٌٌسُ حيبت

 هَاضز  هٌجط ثِ ًبتَاًي يب ًمم ػًَ هكرم يب زائوي

 هَاضز هٌجط ثِ ثؿتطي قسى زض ثيوبضؾتبى 

 ثيوبضؾتبى هَاضز هٌجط ثِ ََالًي قسى ظهبى ثؿتطي زض

 هَاضز هٌجط ثِ ًبٌّجبضي ّبي هبزضظازي 



ظهبى . ضٍظ وبضي اظ تبضيد زضيبفت ًجبيس ثِ ََل اًجبهس 7گعاضقْبي فَضي ثبيس ثالفبنلِ گعاضـ قًَس ٍ زض ّيچ هَضز گعاضـ زّي زيطتط اظ 

ل يه گعاضـ ػبضيِ زاضٍيي تَؾٍ ضٍظ ثطاي گعاضـ زّي فَضي ثِ هحى زضيبفت حسالل اَالػبت هَضزًيبظ جْت اضؾب 7قطٍع هحبؾجِ 

 :ظيط آغبظ هي گطزز افطازيه يب ثيف اظ يىي اظ 

 ّطيه اظ پطؾٌل هَؾؿِ زاضٍيي اظ جولِ ًوبيٌسگبى فطٍـ-

 فطز هؿئَل فبضهبوٍَيػيالًؽ يب ّط يه اظ ّوىبضاى اٍ-

ٌّگبم آگبّي ّط يه اظ پطؾٌل اظ اًتكبض  زض هَاضزي وِ ػبضيِ هكىَن زض هٌبثغ ػلوي هٌتكطُ زض ؾطاؾط جْبى شوط قَز هحبؾجِ ظهبى اظ

 .هُلت هطثََِ آغبظ هي گطزز

زاضٍيي هَظف اؾت وِ يوي جؿتجَ زض هٌبثغ ػلوي ٍ ضفطاًؽ ّب اظ َطيك ثبًه ّبي اَالػبتي زاذل ٍ ذبضج وكَض ثِ ََض هَؾؿِ 

 .هساٍم حسالل ّط ّفتِ يه ثبض هُبلت جسيس ضا زض ايي ذهَل جوغ آٍضي ًوبيس

 ل گسارشبت داوطلببنه عوارض داروئينحوه ارسب -ة

هَؾؿِ زاضٍيي هَظف اؾت وِ ػَاضو زاضٍيي هكىَن ضا ثِ هطوع ثجت ٍ ثطضؾي ػَاضو ًبذَاؾتِ زاضٍّبي ايطاى هُبثك ثب قطح شيل 

 :اضؾبل ًوبيس

هَؾؿبت . ـ گطزًسػَاضو غيطهٌتظطُ جسي ٍ ػَاضو هٌتظطُ جسي وِ زض ايطاى ضخ هي زٌّس ثبيس ثط هجٌبي گعاضـ زّي فَضي گعاض-1

 .زاضٍيي هلعم ثِ اضؾبل فَضي گعاضقْبي ػَاضو زاضٍيي ثِ ٍلَع پيَؾتِ زض ذبضج اظ وكَض ًيؿتٌس

 :ايطاى گعاضـ ًوبيٌس ADRهَؾؿبت زاضٍيي هَظفٌس وِ ّط يه اظ هَاضز ظيط ضا َي يه ّفتِ ثِ هطوع -2

 قٌبؾبيي( اظ جولِ گعاضقبت ذبضجي ػَاضو زاضٍيي)وليِ اَالػبت هَاضز ايوٌي هكرم وِ تَؾٍ هَؾؿِ زاضٍيي زض ًتيجِ هطٍض ٍ اًبليع -

 .قسُ اؾت

 .الساهبتي وِ تَؾٍ هطاجغ لبًًَي ذبضجي زض ضاثُِ ثب فطآٍضزُ ّبي زاضٍيي نَضت گطفتِ اؾت ّوطاُ ثب زاليل اًجبم ايي الساهبت -

ؾألِ ايوٌي زض اضتجبٌ ثب زاضٍي ذَز ثِ ّط َطيمي هُلغ ظهبى قطٍع هحبؾجِ يه ّفتِ اظ ظهبًي اؾت وِ هَؾؿِ زاضٍيي اظ ٍجَز ّط ًَع م 

 .گطزز

ّط ًَع هَيَع زضثبضُ ايوٌي فطآٍضزُ هي گطزز وِ هٌجط ثِ يىي اظ هَاضز ظيط زض ( ٍ ًِ هحسٍز ثِ)هَاضز ايوٌي فَق الصوط هؼوَالً قبهل 

 :وكَضي ثِ جع ايطاى گطزز

 جوغ آٍضي يب تؼليك زؾتطؾي ثِ فطآٍضزُ-

هٌغ ههطف، ػجبضات احتيبٌ يب ّكساض ثِ اَالػبت ثطگِ ضاٌّوبي فطآٍضزُ، انالح ٍ تغييط زض زاليل ايوٌي شوط قسُ ثطاي  افعٍزى هَاضز -

 .يه هَضز هٌغ ههطف، ػجبضت احتيبٌ يب ّكساض زض ثطگِ ضاٌّوبي فطآٍضزُ

 .هجبًي اضظيبثي فطاٍاًي ًيع هْيب ثبقس. ّطگًَِ افعايف هكىَن زض فطاٍاًي ػَاضو جسي ثبيس ثط هجٌبي گعاضـ زّي فَضي گعاضـ گطزز



 Post-registration گسارشبت حبصل از مطبلعبت-ج

زض ايطاى ضخ هي زّس ٍ هَؾؿِ زاضٍيي اظ آى هُلغ هي گطزز ثبيس ثط  Post-registrationػَاضو هكىَن جسي وِ َي هُبلؼبت   

تَؾٍ يه هحمك هؿتمل اظ  Post-registrationَبلؼِ زض هَاضزي وِ م.ايطاى اضؾبل گطزز ADRهجٌبي گعاضـ زّي فَضي ثِ هطوع 

هَؾؿِ زاضٍيي هطثََِ اًجبم قسُ اؾت، زض نَضت ٍلَع يه ػبضيِ زاضٍيي هؿئَليت گعاضـ زّي ثِ هطوع ثجت ٍ ثطضؾي ػَاضو 

 ADRثِ هطوع زاضٍيي ثِ ػْسُ هحمك هي ثبقس ٍلي زض نَضتي وِ هَؾؿِ زاضٍيي اظ ايي هُبلؼِ هُلغ ثبقس، هَظف اؾت وِ هَضز ضا 

. گعاضـ ًوبيس

  محتواي گسارش هبي عوارض جدي مشكوك -د

هَؾؿِ زاضٍيي هَظف اؾت وِ تب آًجبيي وِ اهىبى پصيط اؾت زازُ ّبي وبهلي ضا زض ضاثُِ ثب هَاضز ػَاضو جسي هكىَن فطاّن ًوبيس تب 

 . اَالػبت ثبيس تب حس اهىبى وبهل ثبقٌس. اهىبى اضظيبثي تؿْيل گطزز

 :ػبت هَضزًيبظ ثطاي اضؾبل يه گعاضـ ػجبضت اؾت اظ حسالل اَال

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي –جٌؽ  –هكرهبت ثيوبض قبهل ؾي 

 هيعاى تحهيالت –ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي  -جٌؽ –هكرهبت گعاضقگط قبهل ؾي 

 ًبم ػبضيِ هكىَن ٍ ًبم حسالل يه زاضٍي هكىَن ثِ ايجبز ػبضيِ

 فرم گسارش دهي  -ه

. ّط گعاضـ ثبيس قبهل ًبم، حطفِ ٍ ازضؼ فطز گعاضقگط ثبقس. هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز ثبيسايطاى  ADRفطم گعاضـ زّي هَضز لجَل هطوع 

ايطاى فبـ ًگطزز، هَؾؿِ زاضٍيي هَظف اؾت حساوثط  ADRزض هَاضزي وِ فطز گعاضقگط ػبضيِ زضذَاؾت ًوبيس وِ َّيتف ثطاي هطوع 

. فطاّن ًوبيس گعاضقگط ثبقسثب زضذَاؾت فطز  تَافكثِ حطفِ فطز ٍ هحل گعاضـ تب جبيي وِ زض  اَالػبت هوىي ضا ضاجغ

ّط گعاضـ ثبيس ثِ ََض ٍايح حبٍي ًبم ٍ اهًبي فطزي ثبقس وِ زض هَؾؿِ زاضٍيي هؿئَل فبضهبوٍَيػيالًؽ هي ثبقس ٍ لجالً ثِ هطوع 

 .فبضهبوٍَيػيالًؽ ايطاى هؼطفي قسُ اؾت

 :ره هبي تمبس مركس فبرمبكوويژيالنس ايران به شرح زير مي ببشدآدرس پستي و شمب
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