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 جناب آقای دکتر جمشید سالم زاده

 ریاست محترم انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران

 با سالم 

های الزم برای احراز شررای  مققر    درخصوص ویژگی 3/3/9599مورخ  99/07707/ص/355احتراما بازگشت به نامه شماره   

رساند، در مطالعاتی که در آن یک مداخلره  بالینی به استقضار می( در مطالعات کارآزمایی Principle Investigatorاصلی )

و ...، مرورد بررسری اررار     درمانی یا غذایی، توانبخشی، پرستاریهای کمک بالینی اعم از دارو، واکسن، تجهیزات پزشکی، مکمل

 گیرد؛می

شررای  ییرل    یکی ازداشتن  با مقق  عضو هیات علمی که فرد شرکت کننده از بین بیماران بستری باشد،در صورتی -9

 تواند به عنوان مقق  اصلی معرفی گردد:می

 است. مسؤول درمان بیمار در بیمارستان  که با تخصص مرتب  بیماران شرکت کننده در پژوهش معالج پزشک -

 موافقرت و   اعالم کتبی تخصص مرتب  با مطالعه بالینی، پس از با عضو هیات علمی غیر از پزشک معالج  پزشک -

کرارگروه/ کمیتره اخرالر در     تایید مسؤول درمان بیمار در بیمارستان و معالج پزشک توس  یرش مسؤولیت پذ

 پژوهش

عضرو   /داروشرنا  برالینی  متخصرص داروسرازی بالینی  در مورد کارآزمایی های بالینی دارای مداخالت  دارویی  -

و تاییرد کرارگروه/ کمیتره    ژوهش حضور پزشک بعنوان همکار اصرلی  در پر   با شاغل در بیمارستان  هیات علمی

 اخالر در پژوهش

پرس  ها  ای، توانبخشی و ... نیز متخصصان همان رشتهدر مورد سایر مداخالت مانند مداخالت پرستاری، تغذیه  -

از اعالم کتبی موافقت و  پذیرش مسؤولیت توس   پزشک معالج مسؤول درمران بیمرار در بیمارسرتان و تاییرد     

 در پژوهش کارگروه/ کمیته اخالر

 

که فرد شرکت کننده  بیمار سرپایی و یا به هر دلیل تقت نظارت پزشک بره صرورت غیرر بسرتری باشرد،      در صورتی -0

مقق  اصلی یا خود باید تخصص مربوط به مطالعه بالینی را داشته باشد و یا در تیم پژوهش یک پزشک برا تخصرص   

مدیریت درمان و عوارض را به صورت کتبی اعالم نماید و مرتب  با مطالعه حضور داشته باشد که پذیرش مسؤولیت  

 این شرای  به تایید کارگروه/ کمیته اخالر در پژوهش رسیده باشد.  

 

 


