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  بسمه تعالي 
 

  ... يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك يقات و فناورين محترم تحقيمعاون
  رانيتو پاستور ايانست يقات و فناوريمعاون محترم تحق 
  ييد رجايقلب شه ي، درمانيقاتي، تحقيمركز آموزش يمعاون محترم پژوهش 
  طب انتقال خون يو پژوهش يشآموز يموسسه عال يو پژوهش يقائم مقام و معاون آموزش 
  كل كشور يجهاد دانشگاه يقات و فناوريمعاون محترم تحق 

  يدانشگاه آزاد اسالم يمعاون محترم علوم پزشك
 

 با سالم

ت مـرتبط بـا همانگونه كه مستحضريد بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني، مطالعات كارآزمايي باليني كـه مـداخال 
در يكـي  د، نياز به ثبـتگيرنها اندازه ميدهند و پيامد سالمت را در انساننگر بر روي انسان انجام ميندهصورت آيسالمت را به

ود، بدين شنگر انجام هصورت آيندهاي باليني مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني دارند. اين ثبت بايد بهاز مراكز ثبت كارآزمايي
رد در از بـه ثبـت دابيمارگيري اخذ شده باشد. جزئيات تعريف كارآزمايي باليني كه نيمعني كه تاييديه ثبت بايد قبل از شروع 

  آمده است.  www.sho.int/ictrpتارنماي سازمان بهداشت جهاني به آدرس 
ارد، براسـاس يي بـاليني اسـت همخـواني نـدنگر با نفس عمل ثبت كه ايجاد شفافيت در انجام كارآزمـااز آنجا كه ثبت گذشته

ن يني در ايـرامصوبه كميته كشوري اخالق در پژوهش، از ابتداي سال ميالدي جديد، ثبت گذشته نگر مطالعات كارآزمايي بـال
از عـد بطالعاتي كه متوقف خواهد شد. مركز ثبت كارآزمايي باليني ايران موظف شده است از اين تاريخ به بعد از قبول و ثبت م

  كنند، خودداري نمايد. شروع به بيمارگيري اقدام به ثبت مي
ي اسـت كليـه ها و استانداردهاي مصوب اخالق در پژوهش، ضـرورراهنماها، دستورالعمل شود بر اساسضمنا مجددا تاكيد مي

اي مختلـف هـگـروه ويژه مواردي كه بر روي حيوانـات آزمايشـگاهي و داوطلبـان انسـاني ومطالعات و طرح هاي پژوهشي و به
ر پـژوهش و كـد اختصاصـي اخـالق دو معتبـر  شود، قبل از اجرا، مصوبه كميته اخالق در پژوهش ذيصـالحجمعيتي انجام مي
د. كننريافت دها در پرتال ملي اخالق در پژوهش در دسترس است، را هاي علوم پزشكي كشور كه ليست آنمستقر در دانشگاه

اراي دي مجـالت علمـي و پژوهشـي معتبـر و ن نشريات وزارت بهداشت به سردبيران كليـهرئيس محترم كميسيوطبق دستور 
ه مطالعـه است. در مواردي ك اختصاصي كميته اخالق طبق چارچوب ابالغ شده، چاپ مقاالت منوط به داشتن كد مجوز كشور

  هم ضروري است.  IRCTيك كارآزمايي باشرايط قيد شده در باال باشد، اخذ كد ثبت در 
ج از جرا و مقاالت منتاهاي باليني ارزشمند انجام شده و يا در حال كارآزمايياز برخي بيني بروز مشكالت براي پيشا توجه به ب

ر دليلي از ههايي كه تا اين تاريخ به است دستور فرماييد، مجري اصلي پژوهشخواهشمند  IRCTهاي پژوهشي فاقد كد طرح
ت و انـد، جهـت ثبـهآغاز شده و يا به اتمام رسـيد "سامانه ثبت كارآزمايي باليني ايران"از  بدون اخذ مجوز ،جمله عدم آگاهي

وجـود دارد تـا  فرصـت 2021فقط تا ابتداي سال كسب تاييديه به اين سامانه مراجعه نمايند. الزم به ذكر است در اين موارد 
  ود.اقدام شبه صورت گذشته نگر نسبت به ثبت و اخذ تاييديه از سامانه 
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، IRCTكـد  هاي بـاليني قبـل از اخـذياز آنجا كه شروع پژوهش قبل از تاييد آن توسط كميته اخالق و درخصوص كارآزماي 
مجدداً د، دگرحسوب مينامه رسيدگي به تخلفات پژوهشي ابالغي مقام عالي وزارت از مصاديق تخلف پژوهشي مبراساس آيين
وهش در مجاز به ثبت پژ ،رآزمايي باليني انجام شده و يا درحال اجراييهيچ كا 2021شود از ابتداي سال تاكيد مي

IRCT  خورد با هاي اخالق در پژوهش بر اساس آيين نامه فوق الذكر ملزم به برو كميتهنخواهد بود عقد قرارداد  و
گران و ه از پژوهشـ. بنابراين با توجه به اينكه ايـن فرصـت تنهـا بـراي كمـك بـه آن دسـتموارد تخلف از اين اصل هستند

-ج آنن انتشار نتايو امكا استانداردهاي نيز در جهت كمك به انجام پژوهشاطالع بوده و نشجوياني كه از مقررات مربوطه بيدا

 هايي كـهطرح ها در حين نظارت اخالقي بر حسن اجرايالزم است در صورت برخورد كميته ،ها در قالب مقاله داده شده است
اتب طي ايسته است مرشاند، سريعاً نسبت به توقف پژوهش و اصالح روند اجرا اقدام نمايند. لذا ا رعايت نكردهموارد ذكر شده ر
  ي پژوهشگران، اعضاي هيات علمي، دانشجويان و ساير ذينفعان اطالع رساني گردد. فراخواني به كليه

س از هاي كارآزمايي بـاليني تنهـا پـنامهي پژوهشي و ثبت نهايي پايان عقد قرارداد طرح ها ضمنا الزامي است كـه
    شود. انجام IRCTاخالق و كسب تاييديه و كد اختصاصي كميته 

 


