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بسمه تعالي

کلیه معاونین محترم پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی()...
بب سالم ي احتشام
َمبوگًوٍ کٍ مستحضشیذ مشکض ثبت کبسآصمبیی ببلیىی ایشان  IRCTاص سبل  7887ضشيع بٍ کبس ومًدٌ است ي مسئًلیت
ثبت مغبلؼبت ببلیىی سا بشاسبس استبوذاسدَبی سبصمبن بُذاضت جُبوی دس کطًس بشػُذٌ داسد.
بشاسبس دستًسالؼمل سبصمبن بُذاضت جُبوی  www.who.int.ictrpکلیٍ کبسآصمبییَبی ببلیىی کٍ بش سيی اوسبنَب ي
بٍصًست آیىذٌوگش اوجبم میضًوذ ي یک مذاخلٍ مشتبظ بب سالمت داسوذ ي یب پیبمذَبی مشتبظ بب سالمت سا اوذاصٌ گیشی میکىىذ
ببیذ قبل اص ضشيع بیمبسگیشی دس یکی اص مشاکض ثبت کبسآصمبیی ببلیىی مًسد تبییذ سبصمبن بُذاضت جُبوی ثبت ضًوذ .کلیٍ
کبسآصمبیی َبی ببلیىی کٍ دس کطًس ایشان اقذام بٍ بیمبسگیشی میکىىذ ملضم بٍ ثبت مغبلؼٍ خًد دس مشکض ثبت کبسآصمبیی ببلیىی
ایشان بٍ آدسس َ www.irct.irستىذ ي بب تًجٍ بٍ ایىکٍ اص وظش اخالقی ایه حق َش بیمبس دسکطًس مب است کٍ اص محتًای
مغبلؼٍای کٍ دسآن ضشکت میکىذ بٍ صببن فبسسی مغلغ ضًد ،بىببشایه مًاسد ریل مًسد تبکیذ مجذد قشاس میگیشد:
 -7کلیٍ مغبلؼبتی کٍ دسکطًس ایشان بش سيی ضشکت کىىذگبن ( آصمًدوی َبی اوسبوی) اوجبم می پزیشد ي ضبمل تؼشیف سبصمبن
جُبوی بُذاضت  www.who.int/ictrpمی ببضذ:
 -2کلیٍ مغبلؼبتی کٍ بٍصًست آیىذٌ وگش بش سيی اوسبنَب اوجبم میضًوذ ي یک مذاخلٍ مشتبظ بب سالمت داسوذ ،یب پیبمذَبی
مشتبظ بب سالمت سا اوذاصٌ گیشی میکىىذ ببیذ قبل اص ضشيع ومًوٍ گیشی ثبت ضًوذ.
 -8کلیٍ مغبلؼبتی کٍ دس کطًس ایشان بش سيی ضشکت کىىذگبن ي آصمًدوی َبی اوسبوی اوجبم می پزیشد ي ضبمل تؼشیف بىذ 1
می ضًوذ ببیذ دس مشکض ثبت کبسآصمبیی ببلیىی ایشان ) (IRCTثبت ضًوذ.
 -4مغبلؼبت چىذ مشکضی کٍ دس کطًسَبی مختلف اص جملٍ کطًس ایشان ومًوٍ گیشی میکىىذ ي مغبلؼٍ خًد سا دس یک مشکض
مًسد تبییذ سبصمبن بُذاضت جُبوی ثبت کشدٌ اوذ ،ببیستی مجذداً مغبلؼٍ خًد سا دس مشکض ثبت کبسآصمبیی ببلیىی ایشان ثبت
ومبیىذ .بذیه مىظًس الصم است ضمبسٌ ثبت قبلی خًد سا دس محل فیلذ" ضمبسٌ ثبت دس سبیش مشاکض بیه المللی " دسج
ومبیىذ.
 -5ضشط الصم بشای ثبت مغبلؼبت کبسآصمبیی ببلیىی دس مشکض ثبت کبسآصمبیی ببلیىی ایشان  IRCTاخز تبییذیٍ اخالقی اص یک
کمیتٍ اخالق دس پژيَص مؼتبش ي مًسد تبییذ دبیشخبوٍ کمیتٍ ملی اخالق دس پژيَص َبی صیست پضضکی مستقش دس يصاست
بُذاضت ،دسمبن ي آمًصش پضضکی میببضذ.
 -6مقتضی است ضمبسٌ ثبت مغبلؼٍ دس مشکض ثبت کبسآصمبیی ببلیىی ایشان ي آدسس ایىتشوتی آن دس فشم سضبیت آگبَبوٍ رکش
ضذٌ ي بٍ ضشکت کىىذگبن دس پژيَص اعالع دادٌ ض ًد کٍ کلیٍ مطخصبت مغبلؼٍ دسسبمبوٍ مزکًس بشای ػمًم قببل
دستشسی است.
 -7مغبلؼبت مطبَذٌای فبقذ مذاخلٍ پژيَطی ویبص بٍ ثبت وذاسوذ لکه سيضه است کٍ مغبلؼبتی اص قبیل بیًاکیًاالوسی –
بیًسیمیالس ي مغبلؼبت عب مکمل ي سىتی ي جبیگضیه ،ویبص بٍ ثبت داسوذ.
 -8ػقذ َشگًوٍ قشاسداد عشح پژيَطی تًسظ مؼبيوت پژيَطی داوطگبٌَبی ػلًم پضضکی مىًط بٍ اخز تبییذیٍ کمیتٍ ملی
اخالق دس پژيَصَبی صیست پضضکی ي دس مًسد کبسآصمبیی َبی ببلیىی ثبت مغبلؼٍ دسسبمبوٍ  IRCTخًاَذ بًد.
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 -9پیطىُبد میضًد بشای َمبَىگی امًس مشبًط بٍ کبسآصمبیی َبی ببلیىی ) ،(CTCمشکضی تحت ػىًان مشکض کبسآصمبیی ببلیىی
 Clinical Trial Centerدسحًصٌ مؼبيوت پژيَطی داوطگبٌ َبیی کٍ تؼذاد قببل تًجُی کبسآصمبیی ببلیىی دس آوُب اوجبم
می گیشد ،ساٌ اوذاصی گشدد.
 -71خًاَطمىذ است ایه بخطىبمٍ بٍ وحً مقتضی بٍ اعالع کلیٍ اػضبی محتشم َیبت ػلمی ي داوطجًیبن تحصیالت تکمیلی
سسبوذٌ ضًد.
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