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های مرتبط با طرح ينيپروتکل مطالعات بال يدستورالعمل بررس

 صنعت

 

هاا  اين دستورالعمل به عنوان سند تکميلي ساير ضوابط و دستورالعمل

سااي  ها  علوم پزشکي و به منظور شفافکشور  مصوب برا  انجام پژوهش

هاای مارتبط طرحها  کارآيمايي باليني و تسهيل فرايند بررسي پروتکل

گيرناد و   وظايف سايمان غااا و دارو رارار مايکه در حيطه صنعتبا 

ها ثبت داروهاا  متااضاي ورود باه باايار و ياا  منظور اي انجام آن

هاا  تمديد پروانه داروها  موجود در بايار دارويي کشور توسط شارکت

 باشد، تدوين گرديده است.دارويي مي

 

ه هماراه ضاما و و   باليني توسط شرکت دارويي بپروتکل مطالعه -1

ضايت  فرم ر نويس  پيش  طه ) ما  مربو ساس راهن ستندات اليم برا م

کل آ به اداره  مار و .....(  عات بي گزارش اطال فرم  نه،  گاها

 گردد.دارو  سايمان غاا و دارو تحويل مي

 

بر   -2 ظارت  به اداره ن يک  ند  ندرج در ب ستندات م جاع م پس اي ار

طي مر کل دارو و  باليني اداره  عات  يابي و داور  مطال حل اري ا

  مطالعاات بااليني ايان اداره علمي، موضوع پرونده در کميتاه

 ATCClinical Trial(مطرح و پس اي تاييد اوليه و ربل اي صدور مجوي 

Authorization (، اي  آخرين ويرايش پروتکل به همراه ضاما و مربوطاه

   اخالق در پاژوهش دانشاهاه علاومسو  اداره کل دارو به کميته

 گردد.پزشکي محل اجرا  مطالعه ارسال مي

  مطالعات باليني اداره کل دارو در سايمان غاا و کميته :1تبصره 

هاا  علماي، ها  طرح شده در اين جلسات را  اي جنباهدارو، پروتکل

متدولوژ ، صالحيت محاق و نيز رعايت استانداردها  اخالق در پژوهش 

 دهد.مورد ارييابي ررار مي

صره سات  :2تب کل در جل يک پروت يابي  هت اري عات اليم ج عداد دف ت

  مطالعات باليني به منظور اخا تاييديه کميته، بساتهي باه کميته

کننده خواهد داشت و محدوديتي کيفيت پروتکل و نظرات داوران بررسي

 دراين يمينه وجود ندارد.

شروع مطالعات باليني موضوع اين دستورالعمل منوط به اخا : 3تبصره

اي اداره کل دارو توسط مجريان مطالعه )شارکت داروياي  CTAمجوي 

  باشد و آغااي مطالعاهمتااضي و مجر  اصلي کارآيمايي باليني( مي

ست و  رانوني ا هت  رد وجا بل اي آن فا حل ر يک اي مرا باليني در هر

 گردد.تخلف پژوهشي محسوب مي
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هاا    اخالق در پژوهش دانشاهاه مربوطاه بايساتي پروتکالکميته -3

  موضوع اين دستورالعمل را خاارج اي نوبات و در اولاين جلساه

  دانشهاه مطارح و ماورد اريياابي رارار داده و مصاوبه کميته

به  طه  ضما و مربو کل و  سخه اي پروت يک ن با  مراه  طه را ه مربو

   مطالعات باليني اداره کل دارو ارسال نمايد.کميته

رسي و تا يد مالحظات اخالري کميته اخالق دانشهاه پس اي بر :1تبصره 

کارآيمايي، بايد عبارت " شروع اين مطالعه فاط پس اي اخا مجوي 

(CTA اداره کل دارو مجاي مي باشد" را در ذيل تصويب نامه خاود )

 درج نمايد.

  مطالعات باليني اداره کال دارو در صورت اعتراض کميته :2تبصره 

شاده در پروتکال، طاي اريياابي نسبت به نتايج و تغييارات اعماال

هاا    کميته ملي اخالق در پاژوهش  اخالق دانشهاهي، دبيرخانهکميته

ييست پزشکي به موضوع رسيدگي و نظر نهايي را اعالم و يا در صورت 

صالحديد  به  نا  لي لزوم و ب ته م سه کمي ضوع در جل ته، مو ر يس کمي

 شود. گير  ميمطرح و تصميو

هاا  اخاالق در پاژوهش جهات در مصوبات صادره توسط کميته :3تبصره 

مطالعات دارويي، بايد به صورت شفاف ذکر شود که تنها مطالعاتي 

مورد  غاا و دارو  سايمان  سط  موارد تو ساير  يا  بت دارو  برا  ث

  مطالعاات بااليني اداره کال دارو  وسط کميتهباشد که تتاييد مي

 ها  اخالق ارجاع شده باشد.سايمان غاا و دارو به کميته

 

مجر  مطالعه بايستي پس اي اخا تاييديه کميته اخالق  نسبت به  -4

ثبااات پروتکااال در ساااامانه مرکاااز ثبااات کارآيماااايي هاااا  

کت اردام و شماره ثبت مربوطه را اي طرياق شار (www.irct.ir)باليني

 دارويي متااضي به اداره کل دارو اعالم نمايد.

 

و مطاباات IRCTاداره کل دارو بايستي پس اي دريافت شماره ثبات  -5

مامي  يل ت يز تکم هايي و ن صوب ن کل م با پروت شده  بت  ندرجات ث م

جار   ضوابط  ساس  ضي، برا شرکت متاا سو   ياي  اي  مورد ن مدارک 

 نمايد. ( اردامCTAنسبت به صدور مجوي شروع مطالعه )

صره:  به تب صوب را  هايي م کل ن سخه اي پروت يک ن کل دارو  اداره 

هاا    کميته ملاي اخاالق در پاژوهشهمراه مجوي صادره به دبيرخانه

هد  سال خوا شکي ار مويش پز مان و آ شت، در شکي ويارت بهدا ست پز يي

 کرد.

 

پس اي  دو هفتهکميته ملي اخالق در پژوهش بايستي حداکثر ظرف  -6

کل  صول پروت يک اي و برا  هر کل دارو  جوي اداره  هايي و م ن
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مطالعات موضوع اين دستورالعمل يک نفر ناظر اخالري واجد شرايط 

 تعيين و به اداره کل دارو معرفي نمايد.

 

تهه يکم ين جلسهيدر هفتم تبصره، 7و  بند 6ن دستورالعمل در يا

ب يتصهو 2/4/1334مهور   يسه  پشکه يز يهه اخالق در پهووه  يمل

 د.يگرد

 


