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 بسمه تعالي 

 "يادآور"

 ... يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک يقات و فناورين محترم تحقيمعاون

 رانيتو پاستور ايانست يقات و فناوريمعاون محترم تحق 

 ييد رجايقلب شه ي، درمانيقاتي، تحقيمرکز آموزش يمعاون محترم پژوهش 

 طب انتقال خون يو پژوهش يآموزش يالموسسه ع يو پژوهش يقائم مقام و معاون آموزش 

 کل کشور يجهاد دانشگاه يقات و فناوريمعاون محترم تحق 

 يدانشگاه آزاد اسالم يمعاون محترم علوم پزشک
 

 با سالم

کهه مهداتالت مهر با بها      ينيبال يي، مطالعات کارآزمايد بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانيهمانگونه که مستحضر 

 يکه ياز به ثبهت در  يرند، نيگيها اندازه مامد سالمت را در انسانيدهند و پيانسان انجام م ينگر بر روندهيصورت آسالمت را به

ن ينگر انجام شود، بدندهيصورت آد بهين ثبت بايدارند. ا يد سازمان بهداشت جهانييمورد  ا ينيبال يهايياز مراکز ثبت کارآزما

از بهه ثبهت دارد در   يه که ن ينيبال ييف کارآزمايات  عرياتذ شده باشد. جزئ يريمارگياز شروع بد قبل يه ثبت بايدييکه  ا يمعن

 آمده است.   .who.int/ictrphttps://wwwبه آدرس  يسازمان بهداشت جهان ي ارنما

نهدارد، براسهاس    ياسهت هموهوان   ينيبهال  ييت در انجهام کارآزمها  يجاد شفافينگر با نفس عمل ثبت که ااز آنجا که ثبت گذشته

ران يه در ا ينيبهال  ييد، ثبت گذشته نگر مطالعات کارآزمايجد يالديسال م ياتالق در پژوهش، از ابتدا کارگروه وزار يمصوبه 

کهه بعهد از    يثبت مطالعا  خ به بعد از قبول وين  اريران موظف شده است از ايا ينيبال ييمتوقف تواهد شد. مرکز ثبت کارآزما

 د.  ينما يکنند، توددارياقدام به ثبت م يريمارگيشروع به ب

ه يه اسهت ک   يمصوب اتالق در پژوهش، ضهرور  يها و استانداردهاراهنماها، دستورالعمل شود بر اساسيد ميضمنا مجددا  اک

موت هف   يهها و گهروه  يو داوط بهان انسهان   يشهگاه يوانهات آزما يح يکه بر رو يژه موارديوو به يپژوهش يمطالعات و طرح ها

اتهالق در   يو کهد اتتصاصه  و معتبهر   صهالح يته اتالق در پهژوهش   يکمکارگروه/شود، قبل از اجرا، مصوبه يانجام م يتيجمع

اتهالق در پهژوهش در دسهترس اسهت، را      يها در پر هال م ه  ست آنيکشور که ل يع وم پزشک يهاپژوهش مستقر در دانشگاه

ي مجهالت ع مهي و پژوهشهي    رئيس محترم کميسيون نشريات وزارت بهداشت به سهردبيران ک يهه  طبق دستور . دکننافت يدر

اسهت. در   اتتصاصي کميته اتهالق طبهق چهارچوب ابهاله شهده     ، چاپ مقاالت منوط به داشتن کد معتبر و داراي مجوز کشور

 است.  يهم ضرور IRCTکد ثبت در د شده در باال باشد، اتذ يا قيباشرا ييک کارآزمايکه مطالعه  يموارد

ارزشمند انجام شده و يا در حال اجرا و مقاالت منتج از  ينيبال يهاييکارآزمااز برتي  يبروز مشکالت برا ينيبشيپا  وجه به ب

از  ي يخ به هر دلين  اريکه  ا ا ييهاپژوهش ياص  ياست دستور فرماييد، مجرتواهشمند  IRCTهاي پژوهشي فاقد کد طرح

انهد، جههت ثبهت و    دهيا به ا مهام رسه  يآغاز شده و  "سامانه ثبت کارآزمايي باليني ايران"بدون اتذ مجوز از  ،يجم ه عدم آگاه

https://www.who.int/ictrp
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فرصهت وجهود دارد  ها     0209سال  يفقط تا ابتدان موارد يند. الزم به  کر است در اين سامانه مراجعه نمايه به ايدييکسب  ا

 اقدام شود.به صورت گذشته نگر انه ه از ساميديينسبت به ثبت و اتذ  ا

قبهل از اتهذ کهد     ينيبهال  يهاييته اتالق و درتصوص کارآزمايکمکارگروه/ د آن  وسا يياز آنجا که شروع پژوهش قبل از  ا 

IRCT ،يحسهوب مه  م يق  و هف پژوهشه  يوزارت از مصاد يمقام عال يابالغ يبه  و فات پژوهش يدگينامه رسنييبراساس آ-

مجياز بي     ،ييي ا درحال اجرايانجام شده و  ينيبال ييچ کارآزمايه 0209سال  يشود از ابتدايد ميتاکمجدداً د، گرد

ن نامي   ييي اخالق در پژوهش بر اساس آ يهات يکمکارگروه/ و نخواهد بود عقد قرارداد  و  IRCTثبت پژوهش در 

کمهک بهه    ين فرصت  نها بهرا ينکه اي وجه به ا ن باي. بنابران اصل هستنديفوق الذکر ملزم ب  برخورد با موارد تخلف از ا

 استاندارد يهاز در جهت کمک به انجام پژوهشيناطالع بوده و يکه از مقررات مربوطه ب يانينشجوآن دسته از پژوهشگران و دا

ن نظهارت  يهها در حه  تهه يکمکارگروه/الزم اسهت در صهورت برتهورد     ،ها در قالب مقاله داده شده استج آنيو امکان انتشار نتا

عاً نسبت به  وقهف پهژوهش و اصهالح رونهد اجهرا      ياند، سرت نکردهيکه موارد  کر شده را رعا ييهاطرح يبر حسن اجرا ياتالق

ي پژوهشگران، اعضاي هيات ع مهي، دانشهجويان و سهاير  ينفعهان     سته است مرا ب طي فراتواني به ک يهيند. لذا شاياقدام نما

 گردد.   ياطالع رسان

تنهيا پيا از    ينيبيال  ييکارآزميا  يهاان نام يپا ييو ثبت نها يپژوهش يعقد قرارداد طرح ها است که يمضمنا الزا

   شود. انجام IRCTاخالق و ت  يکمي کارگروه/  و کد اختصاصيدييکسب تا

 


