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 بسمه تعالي 
 

                  کلیٍ معايویه محترم پژيَشی داوشگاٌ َای علًم پسشکی ي خذمات بُذاشتی درماوی)...(
 

 وما مًضًع: مقابلٍ با مطالعات کارآزمایی بالیىی
 

 ثب سالم ٍ احتشام

ظ همبثلِ ثب هطبلعبت دس خصَ 1397اسفٌذ  8 هَسخپیشٍ هطبلت هطشٍحِ دس اجالس هعبًٍیي هحتشم پژٍّطی سشاسش وطَس 

علوی، ثسیبسی اص هذاخالت سٍصهشُ ٍ  ًوب، ّوبًگًَِ وِ هستحضشیذ هتبسفبًِ ثِ دالیل هختلفی اص جولِ پشستیژوبسآصهبیی ثبلیٌی

ضتًَذ ٍ جتضٍ   دسهتبًی هتی   -سیستن ثْذاضتتی  ِ ضذُ دسیویفیت خذهبت ٍ یب سشٍیس ّبی اسا ییب هذاخالتی وِ هٌجش ثِ استمب

صَست سٍتیي اًجبم ًطًَذ( هَضَع ثشپتبیی یته هطبلعتِ    ِ یستن ّستٌذ )اگشچِ هوىي است دس ضشایط فعلی ثٍظبیف ثبلمَُ س

اضافٍ کردن گريٌ کىترل، یک مذاخلٍ برای ارتقای کیفیت را از وظر شکلی تبذیل بٍ یکک  ضًَذ. وبسآصهبیی ثبلیٌی هی

ا اثربخشی اثبات وشذٌ )یک سکاال ياععکی یکا    ای بکىذ اگر چٍ از وظر محتًایی َیچ مذاخلٍمطالعٍ کارآزمایی می

ًوتب دس  یٌیثتبل  ییهطبلعبت وبسآصهب ذیدس تَل بفتِیسبصهبى  یاخاللشیٍ غ یحشوت اًحشاف ایي ( يجًد وذارد.equipoiseَمان 

ٍ  دس وطَس استت  یٌیٍّص هطبلعبت ثبلژپ یالولليیث گبُیثِ جب يیدس وطَس دس حبل ٍاسد آٍسدى خسبست سٌگ شیاخ بىیسبل یط

 ًیبصهٌذ یه همبثلِ جذی است.

-وِ دس سطح ٍسیعی دس وطَس علی ایه یک اتفاق ویست بلکٍ یک تالش سیستماتیک ي یک تخلف پژيَشی است

تجتذیل ضتذُ    ّبی پشستبسی ٍ هبهبیی ثذٍى ّیچ هوبًعتی دس حبل اًجبم است ٍ افسَس وِ ثِ یه ٌّجبسالخصَظ دس داًطىذُ

 .  المللی عًارض سًء آن را چىذ برابر کردٌ استکارآزمایی بالیىی در مراکس بیهثبت ایه مطالعات با عىًان است. 

ًوب اص لحظِ ضىل گشفتي ایذُ دس رّي استبد ٍ داًطجَ فشایٌذ ًسجتب طَالًی سا اثتذا دس گتشٍُ ٍ  یه هطبلعِ وبسآصهبیی ثبلیٌی

تحمیمتبت داًطتگبُ ٍ دس آختش ثتشای دجتت دس       سپس دس داًطىذُ ٍ سپس دس ضَسای پژٍّطی ٍ ثعذ دس وویتِ اخالق ٍ هعبًٍت

IRCT توتبهی عَاهتل دخیتل     وٌذ. دس طَل توبهی ایي هسیش طَالًی ثبیذ ثب ایي ًبٌّجبسی ٍ پذیذُ ضَم همبثلِ ضَد ٍطی هی

ثبیذ ًسجت ثِ آى حسبس ضتًَذ. جٌبثعتبلی ثتِ عٌتَاى هعتبٍى تحمیمتبت ٍ فٌتبٍسی ٍظیفتِ ّتذایت ٍ ساّجتشی ٍ            دس ایي هسیش

 الذاهبت پیطگیشاًِ سا ثش عْذُ داسیذ.   ّوبٌّگی

 دس ایي جْت الصم است الذاهبت صیش صَست پزیشد

ضَد حتوب هطوئي ضَیذ وِ دس استفبدُ هی افضاسّبی هذیشیت تحمیمبت ّوبًٌذ پژٍّطیبساگش دس داًطگبُ ضوب اص ًشم .1

 دستشس هحممیي ثبضذ:  دس «طبلعًَِع ه»ّبی صیش دس ثشًبهِ تعجیِ ضَد ٍ ثشای اًتخبة ثٌذی هطبلعبت گضیٌِدستِ

 هطبلعبت تَصیفی لجل ٍ ثعذ اص هذاخلِ،  -الف

 ویفیت خذهبت یب سشٍیس یهطبلعبت استمب -ة

 دسهبًی -ّبی ثْذاضتیهطبلعبت اسصیبثی ثشًبهِ -ج

 ثبلیٌی  (audit)هطبلعبت اٍدیت  -د
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ثتشای ضتشٍع ّتش ًتَع      پًز )ساال ياععی(السام يجًد ایکًیسسبًی وبفی دس خصَظ تشتیجی اتخبر فشهبییذ تب اطالع .2

 ّبی صیشهجوَعِ اًجبم ضَد. ی دس ثخصٌهطبلعِ وبسآصهبیی ثبلی

ّبی الصم دس خصَظ ضشایط احشاص ایىَیپَص )ٍجَد ّن اسصی دسًظشات هتَافمیي ٍ  ّب/ ثبصآهَصیدس صَست لضٍم آهَصش .3

    ِ ّتبی  ًحتَ همتضتی دس ولیتِ داًطتىذُ     هخبلفیي ثب ادشثخص ثَدى هذاخلِ هَسد ًظش( دسهطبلعتبت حتَصُ ستالهت ثت

 ِ ضَد. یصیشهجوَعِ اسا

ثب تَجِ ثِ ایٌىِ جٌبثعبلی دثیش وویتِ اخالق داًطگبّی ّستیذ الصم است دس ایي وویتِ طشح هَضتَع فشهبییتذ ٍ ساُ    .4

ل اؤوبسّبی همبثلِ ثب ایي ًبٌّجبسی هَسد ثحث لشاس گیشد. ثبصگشداًذى پشٍتىل هطبلعبتی وِ هطتىَن ثتِ ًذاضتتي ست    

 وبسّبست.، یىی اص ایي ساُیبىٍالعی ّستٌذ ثشای ثشسسی هجذد تَسط ّوتب

حکف   تتَاى ثتب   ٍجَد ًتذاسد، هتی   دس هَاسدی وِ اهىبى تغییشولی عٌَاى یه هطبلعِ وبسآصهبیی ثبلیٌی فبلذ ایىَیپَص .5

ویفیت  یستمبضىل هطبلعِ سا ثِ یه هطبلعِ تَصیفی یب ا ي ارایٍ مذاخلٍ بٍ تمامی شرکت کىىذگانگريٌ کىترل 

   .تغییش داد

دس پبیبى اهیذٍاسم ثب سّجشی ٍ هذیشیت جٌبثعبلی ضبّذ ثشچیذُ ضذى ایي ًبٌّجبسی اص فضبی تحمیك ٍ پژٍّص دس وطَس ثبضتین.  

ِ پیطتٌْبدات ثتب دوتتش هستعَد ستلیوبًی دٍدساى ثتِ ضتوبسُ        یت دس صَست ًیبص ثِ ّوفىشی ٍ یب ٍجَد ّتش گًَتِ اثْتبم ٍ یتب اسا    

 توبس حبصل فشهبییذ.    msdodran@gmail.comهیل یٍ ا 09127782686
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