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 یبسمه تعال 

 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

 رییس محرم مرکز فناوری های راهبردی و رییس کارگروه اقتصاد زیستی ریاست جمهوری 

 رئیس محترم دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 رییس محترم انستیتو پاستور ایران 

 رویی برکتمدیر عامل محترم شرکت دا 

 ریاست محترم بنیاد برکت

  حترم علمی و فناوری ریاست جمهوریمعاونت م

 رئیس محترم موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 

 رؤسای محترم دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 رئیس محترم سازمان انتقال خون ایران

 رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 اسالمیرئیس محترم دانشگاه آزاد 

 ت مدرس یترب یمحترم دانشگاه علوم پزشک رئیس

 رئیس محترم جهاد دانشگاهی

 ران یا یاسالم یت هالل احمر جمهوریس محترم جمعیرئ

 رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

 کشور یقانون یسازمان پزشکمحترم  رئیس

 ام نور یس محترم دانشگاه پیرئ

  ... یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یقات و فناوریمحترم تحق ینمعاون

 با سالم

در قالب  COVID-19بیماری مرتبط با ای مداخلههای انجام پژوهشاحتراما همانگونه که مستحضر هستید،  

های اخالق در پژوهش، عملهای بالینی و بر اساس دستورالهای بالینی، مطابق با روند اجرای سایر پژوهشکارآزمایی

دار دانشگاهی و در صورت تایید، در پژوهشی صالحیت-شناسی توسط یک شورای علمیابتدا از نظر علمی و روش

اخالق در پژوهش معتبر از نظر اخالقی بررسی و کد اختصاصی اخالق در پژوهش از طریق سامانه  کارگروه/ کمیته

گردد، که این روند ثبت می (IRCT)های بالینی ایران نه ثبت کارآزماییملی اخالق برای آن صادر و طرح در ساما

باشد. اما با توجه به حساسیت موجود درخصوص ساخت و بررسی ایمنی و ها نیز صادق میدرخصوص واکسن
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 یبه تمامهای مؤثر جهت پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا، خواهشمند است ویژه واکسنها و بهاثربخشی واکسن

 :دستور فرمایید کهتحت نظر خود ربط مراجع ذیمحققین، مراکز و 

واکسن، منوط به تایید پروپوزال مربوطه )آزمایشگاهی و حیوانی( و تمامی فازهای بالینی بالینی پیش شروع فاز  اوالً 

ها در سامانه که لیست آن اخالق در پژوهشهای معتبر  کارگروهیکی از کمیته ها/ و اخذ کد اختصاصی اخالق توسط

در  ، خواهد بود.باشدمی موجود (ethics.research.ac.irپزشکی به آدرس) -ملی اخالق در پژوهش های زیست

این زمینه در نظر گرفتن ضوابط مربوط به ایمنی زیستی به ویژه سطح متناسب ایمنی زیستی آزمایشگا ها و 

 انجام تحقیقاتی مانند کشت ویروسبرخوردار است. اطمینان از عدم آلوده سازی محیط و افراد از اهمیت خاصی 

 مطلقاً ممنوع است. ،استاندارد الزم برای این کار هستندبا سطح ایمنی  در مراکزی که فاقد آزمایشگاه های  کرونا

صرفاً پس از  19-انجام هر گونه مطالعه انسانی واکسن کوویدثانیاً با توجه به حساسیت بسیار زیاد مطالعات واکسن، 

میسر خواهد بود و مصوبه   اخالق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کميته ملیاخذ تاییدیه 

الزم است مراکزی که به مرحله  احتمالی سایر کمیته های اخالق در پژوهش در این مورد فاقد اعتبار است. 

آزمایشگاهی و حیوانی( و پروپوزال و کارآزمایی بالینی می رسند مستندات مربوط به آزمایش های پیش بالینی )

پروتکل پیشنهادی برای مطالعه انسانی را به صورت محرمانه به دبیرخانه کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل دهند تا پس از بررسی و هماهنگی با سایر ذی نفعان اصلی از جمله 

 رآزمایی بالینی صادر شود.سازمان غذا و دارو مجوز انجام کا

دستاوردهای مربوط به تولید واکسن پس از ای کردن رسانی و رسانههرگونه اطالع در پایان به استحضار می رساند

  تایید کمیته ملی اخالق در پژوهش و ستاد کرونای کشور میسر خواهد بود. 

  

 

 

 

 

 

  


