
 

 معاونت تحقیقات و فناوری

 

 (How to avoid clinical trial lookalikes) نما راهنمای احتراز از مطالعات کارآزمایی بالینی

 

  :یمکن ب مینکات زیر جلن عزیز را به موارد و توجه محققی ،نما ینیبال ییمطالعات کارآزمابرای احتراز از 

 

 نیت 

کنید بدانید کهه مکنهن اسهت     هایی غیر از این شروع می نیتبا ال پاسخ داده نشده باشد. اگر مطالعه خود را ؤنیت باید یافتن پاسخ برای یک س

 نکا ببینید.   خود را گرفتار در تله مطالعات بیهوده و کارآزمایی بالینی

 مرور متون

کسانی که نکا اقدام کنید.  کنید ندارید، مکنن است به انجام یک مطالعه کارآزمایی بالینی ای که در آن کار می مرور متون حوزهاگر فرصتی برای 

چون امروزه سرعت تولید شواهد جدید بسهیار زیهاد    ،کنند ها وقت خود را صرف خواندن شواهد علکی می اهل مرور متون هستند در روز ساعت

 است.

  یتحقیق تکرار

مطالعات کارآزمایی بالینی معکوال در قید زمان و منان نیستند. برای انجام مجدد یک کارآزمهایی بهالینی در یهک    چرخ را دوباره اختراع نننید. 

ثر ؤهها مه   ای در یک گروه از بیکهاری  اگر مداخلهقناعت نننید. دیگر، به صرف ایننه مطالعه در این منطقه انجام نشده جغرافیایی شهر یا منطقه 

 شواهد داشته باشید. برای توجیه تنرار آن باید هایی که در این گروه هستند تنرار شود.  است، الزم نیست کارآزمایی در تک تک بیکاری

 ثیر اجرای بسته آموزشی خودمدیریتی دیابت در سالکندان مبتال به دیابت نوع دومأتعیین ت مثال:

 کیفیت خدمت یارتقا

اودیهت  تواند موضهوع یهک کارآزمهایی بهالینی باشهد.       ینک «درمانی -یمرکز بهداشتیک بخش، یک بیکارستان، یک کیفیت خدمت در  یارتقا»

توان به یقین گفت که در هیچ کجای جهان خدمتی  تقریبا می( کارآزمایی بالینی نیست. برای آن گروه کنترل نگیرید. clinical auditبالینی )

و غیره( متعددی برای انجهام  مراقبتی های بالینی و غیربالینی )بهداشتی، آموزشی،  شته باشد. دستورالعکلوجود ندارد که قابلیت بهتر کردن ندا

و مردم نهاد با استفاده از شواهد تولیهد  های علکی  ها و انجکن های سالمت، سازمان هر خدمت توسط متولیان اجرایی سیستمو بهینه  استاندارد

گهزار   ارزیهابی نتهایو و   را ارتقا داد. خدمات کیفیت  ،ها استانداردها و دستورالعکلبهتر توان با رعایت  می شده و در اختیار عکوم است. هکواره

 دادن آن در قالب یک مطالعه توصیفی اشنال ندارد اما اثبات مجدد الزم ندارد. لطفا گروه کنترل نگیرید.

 به ... وابسته های بیکارستان عکل اتاق استانداردهای کیفیت بر عکل اتاق سرپرستان به کیفیت مدیریت آموز  تاثیر بررسی مثال:

  ...اجرای راهنکای بالینی تغذیه وریدی استاندارد و مقایسه پیامدهای زودرس آن با رو  مرسوم تغذیه وریدی  مثال:
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 مداخله مبهم 

نا مثل شکا انجام دهد احتکاال ابعاد مداخله شکا هنهوز  تواند مداخله مد نظر شکا را عی ابعاد مداخله شکا باید مشخص باشد. اگر هکنار شکا نکی

شود، آن چیزی اسهت   خاطر داشته باشید، آنچه به دیگران منتقل میه باشد. بنوشته شده توصیف شکا هم از مداخله باید روشن روشن نیست. 

 نکا است. کارآزمایی بالینیهای شایع مطالعات  گویی و عدم توصیف جزئیات مداخله ینی از نشانه کلیاید.  که شکا نوشته

 نندیب یم یزندگ یها جلسه آموز  مهارت 8 یگروه در ط کی: مبهم یک مداخلهتوصیف مثال 

 پیامدهای سالمتنبود 

اگر متغیرهای پاسخ شکا متغیرههای سهالمت نیسهتند،    تنها مطالعات کارآزمایی نیاز به ثبت دارند که پیامدها )متغیرهای پاسخ( سالمت دارند. 

جههانی  در سهایت سهازمان     www.who.int/ictrpهایی که نیاز به ثبت دارند را در صفحه  شکا نیاز به ثبت ندارد. تعریف کارآزمایی مطالعه

 مشاهده بفرمایید.بهداشت 

بهر دانهش و    نه  یچیمبحه  بل  «یانطبهاق  یا شهاخه »و  «ثابهت  یخطه »بهه دو رو    ینه یآموز  مداوم النترون ریتاث یا سهیمقا یبررس مثال:

 دندانپزشنان یتکندیرضا

 های بهداشتی  ارزشیابی برنامه

شوند نیاز به ارزشیابی دارند تها اطکینهان حاصهل کنهیم کهه درسهت و کامهل انجهام          های بهداشتی در هر منطقه جغرافیایی که انجام می برنامه

 هنتایو این ارزشیابی مخصوص به هکان منطقه است. چاپ نتایو ارزشیابی در مجالت بهداشتی به  رسند. میشوند و به اهداف مورد نظر خود  می

ههای مختلهف و تبهدیل شهنل یهاهری آن بهه        گروه کنترل در هر منطقه به بهانهای پسندیده و مرسوم است. وسوسه گرفتن  موضوعات منطقه

 دامی در انتظار محققین است. از این دام احتراز کنید.  ،کارآزمایی

 ریزی شده زا مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ارزشیابی برنامه توانکندسازی زنان نخست مثال:

 

 

 

 

http://www.who.int/ictrp

