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نضال آژ:  تهیه کننده  



   ClinicalTrials.govنکات کلی در باره سایت 

متعلق به موسسه سالمت ملی امریکا بوده و مبتنی بر وب می باشد و   clinical trials.govسرویس  •

دسترسی اسانی برای بیماران، خانوادههای انان، حرفه های مختلف پزشکی و محققین  در باره بیماریها و 

 .  کندفراهم می شرایط بیماری 

سرویس دفتر ثبت اسناد و نتایج داده های عمومی و خصوصی است و مطالعات بالینی که با مشارکت این •

 . انسانی هدایت میشود را حمایت می کند

 .  کشور جهان لیست کرده است 184ایالت امریکا و  50مطالعه بالینی را در  147090سایت این •

وارد شده در این سایت توسط محقق اصلی به روز میشود و گاهی نیز پس از اتمام تحقیق در اطالعات •

 ..این سایت به ثبت میرسد

• NIH  سازمان غذا و داروی آمریکا و(FDA ) به منظور بررسی تاثیر دارو بر زندگی بیماران و در

شرایط تهدید کننده به ثبت داده های مختلف محققین در این زمینه ها می پردازند و این دو موسسه در 

این وب سایت را تاسیس کرده و  در  2000همکاری با همدیگر برای توسعه سایت، در فوریه سال 

 . دسترس عموم قرار دادند



   ClinicalTrials.govنکات کلی در باره سایت 

 findگزینه های  toolbarاین سایت در صفحه اول خود پس از معرفی در قسمت •

studies- about clinical studies – submit studies – resources- about 

this site را دارد که در ادامه مورد این بخش ها بحث میشود . 

را دارد که در   basic search & advance searchدو گزینه  searchدر بخش •

 بخش مورد نظر توضیحات ان داده میشود

در بخش بعدی در پایین جستجو سمت چپ راهنما های برای بیماران و بستگان انها و •

در سمت راست از نظر مکانی . نیز برای محققین و مدیران ثبت کننده مطالعات دارد

قابل  onlineمطالعات را دسته بندی کرده است و در بخش پایین مطالعات که بصورت 

دسترس هستند و نیز فرهنگ لغت برای عناوینی که بصورت رایج استفاده میشود را 

 .   ذکر کرده است

 
 



 صفحو اصلی سایت 



 چو اطالعاتی در این سایت قابل بازیابی است؟

• Disease or condition 
• Intervention (for example, the medical product, behavior, or procedure being 

studied) 
• Title, description, and design of the study 
• Requirements for participation (eligibility criteria) 
• Locations where the study is being conducted 
• Contact information for the study locations 
• Links to relevant information on other health Web sites, such as 

NLM's MedlinePlus® for patient health information and PubMed® for citations and 
abstracts for scholarly articles in the field of medicine. 

• Some records also include information on the results of the study, such as: 
• Description of study participants (that is the number starting and completing the 

study and their demographic data) 
• Outcomes of the study 
• Summary of adverse events experienced by study participants 
• The full history of changes made to a record can be accessed by viewing the 

archival version of the record on the ClinicalTrials.gov archive site. Once a study is 
registered on the site, it is not removed. 
 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://clinicaltrials.gov/archive/


 در این سایت چو کاری هی هی توانین انجام دىین

• Find and view clinical studies. Conduct basic and advanced 
searches of clinical study records; browse studies; and search 
studies by topic, country, or region. See the Find Studies section of 
the site. 

• Learn more about clinical research. Find out how clinical studies 
are conducted and who can participate. See Learn About Clinical 
Studies. 

• Manage study records. Find out how to submit and maintain study 
records, access the Protocol Registration System (PRS), and enter 
summary information about study protocols and results. See 
the Submit Studies section of the site. 

• Use site tools and data. View statistics on registered studies or 
download study records for analysis. See the Resources section of 
the site. 
 

http://clinicaltrials.gov/ct2/search/index
http://clinicaltrials.gov/ct2/about-studies/learn
http://clinicaltrials.gov/ct2/about-studies/learn
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs
http://clinicaltrials.gov/ct2/resources


 بازیابی هطالعات
های برای جستجوی مطالعات وجود  دارد، چگونه از  optionدر این بخش توضیح داده میشود که چه •

 basic and advanceانها استفاده کنیم و چگونه این رکوردها را مطالعه کنیم و شامل بخش های از جمله 

search….. که در ذیل تاحدودی بیشتر توضیح داده شده است  . 

 

 



Basic search 

  and. Or. notواژه . در این بخش میتوان با دادن واژه های کلیدی جستجوی اولیه را انجام داد•

 .  را برای جستجوی چندگانه بکار می برند

اگر میخواهیم بطور اختصاصی یک عنوان را جستجو کنیم بهتر است داخل گیومه گذاشته شود •

باز سه ستون پس از تعیین عنوان خواسته شده جستجو شروع و . تا تک تک جستجو نکند

 :کهمیشود 

•(rank) هستندرا نشان میدهد که به ترتیب به عنوان شما نزدیکتر مطالعات  . 

است (  complated, Recruiting, Active, not recruiting, Unknown)ستون وضعیت •

اگر خواهان شرکت بعنوان . استنشانه وضعیت نیاز به مشارکت کنندگان برای ادامه تحقیق که 

  open study، در ستون مربوطه  Recruitingنمونه در تحقیق هستیم پس از انتخاب 

 .انتخاب میشود

 . را نشان میدهدمداخله یا دارو ستون بعدی نوع  •

 . کلمات با حروف فوق استفاده شودکسب اطالعات بیشتر باید از ترکیب برای •

 



 جستجوی اولیو

واژه مورد نظر 

 را وارد کنید



 جستجوی اولیو

لیست مطالعات 

 را ارائه میدهد

براساس دسته 

بندی به شما 

 اطالعات میدهد

پراکندگی 

امطالعات 

درمناطق 

جغرافیایی 

نشان 

 میدهدطق 

برای یافتن عناوین مشابه یا 

 پیشنهاد



 جستجوی اولیو

نمونه گیری انجام 

شده و درحال 

 انجام تحقیق

مشارکت کننده 

 مورد نیاز است

اطالعات در این 

 زمینه کامل نیست

براساس شماره 

نزدیکی به عنوان 

 درخواستی

وضعیت 

بکارکیری 

مشارکت 

 کننده
 نوع مداخله



 نقشو پراکندگی نوع هطالعو در هنطقو خواستو شده 



Advance search 

جسجوی پیشرفته را می توان با  عنوان ، هدف مطالعه و حتی موسسه •

تامین کننده ، محل مطالعه، نوع مطالعه و نمونه های شرکت کننده از 

 .  انجام داد... نظر کرایتریاها و نوع فایل و

پیشرفته در واقع منعکس کننده نوع مطالعاتی است که این جستجوی •

سایت انها را پذیرش می کند تمامی مطالعات بالینی باید توسط یک 

موسسه مالی حمایت شوند و کد اخالق دریافت دارند و بنابراین دارای 

ID  مخصوص به خود هستند که میتوان از این طریق انها را شناسایی

 .کرد



Advance search 



 جستجوی پیشرفتو

اگر میخواهیم بعنوان 

شرکت کننده وارد مطالعه 
 open studyشویم 

Close study 
برای ارسال 

مطالعه به مرکز 

 است



help search 

• 1-How to search  

  در این بخش نحوه جستجوی اصلی و پیشرفته توضیح  داده شده است

•   2-How to find result search 

 در این بخش جستجوی نتایج برای موارد ارسال شده به این مرکز نمایش داده میشود

• 3-How to read a study record 

 



2-How to find result search 

 این بخش دو حالت دارد•

 بدنبال یافتن نتایجی هستیم که از یک تحقیق خاص بدست امده است    -1

بسته به دسترسی نتایج   full text or tabular view or study resultبا ورود به بخش 

 .را استخراج می کنیم

 .بعنوان محقق ، مطالعه ای را برای ثبت به این مرکز فرستاده ایم  -2

ان را بازیابی  closedدر بخش جستجوی پیشرفته وارد شده و در لیست مطالعات باید 

 all studies with برخی مطالعات وارد مجالت پزشکی شده و در بخش . کنیم

citation  که زیر مجموعه بخش full text   و انهم در کلیدstudy record   قابل

 ,pubmedمجالت پزشکی که این مطالعات را منتشر می کنند شامل . بازیابی است

medline, pubmed central می باشد 



2-How to find result search 



3-How to read a study record 
بدست اورده ایم و میتوان نتایج را را مورد ارزیابی قرار داد ...   full textاست که دربخش  How to find result search-2این بخش ادامه •

 بخش شامل اطالعاتی در باره 

•1- study record details    

 مشخص شده است       ...ونوع مطالعه  شرایط نمونه هادر ابتدای مطالعه کلماتی مانند وضعیت مطالعه که قابل بازیابی است یانه ومسئول این طرح و •

•2- study record tab(full  text view& tabular view& study result) 

 دارد....اشاره به کامل بودن مطالعه بر اساس اهداف ، نوع مداخله و full  text viewدر زیر هر مطالعه کلیدهای •

 اشاره به لیست جداول دارد tabular view کلید   •

 .نشانه وجود نتایج طرح و عاقبت کار و کرایتریاهای ورود و خروج مطالعه دارد study resultکلید •

•3- Search term highlighting 

 این بخش عناوینی که مرتبط هستند را با رنگهای زرد نشان میدهد و خود عنوان درخواستی را با قهوه ای مارک دار می کند•

•4- Historical views of record 

 نشانه تاریخچه از مطالعه و تغییراتی است که در مطالعه به مرور زمان برای تکمیل ان انجام شده است•

•5- for advanced user 

 . در صورتیکه بخواهیم با فرمتها و زبانهای مختلف اینترنتی مشاهده شود از این گزینه استفاده میشود•



3-How to read a study record 



submit studies 

و  FDAدر این بخش نحوه ارائه کردن مطالعه و اشنایی با •

شرایط پذیرش اخالقی  مطالعه مطرح میشود وسپس گام به 

گام چگونگی پیشنهاد کردن به سایت مطرح میشود الزم به 

ذکر است که تکمیل فرم مربوطه بصورت کامل برای 

 .پذیرش وبررسی ان ضروری است



submit studies 

برای ثبت در این وب سایت . این سایت به کلیه محققینی که بر روی انسان مطالعه می کند اجازه میدهد تحقیقات خود در هر مرحله در ان ثبت کنند•

کسب شوداز نظر مالی حمایت شود، مراحل  FDAباید موارد زیر مرور شود مهم است که موسسه ای از این تحقیق حمایت کند، کد مجوز سازمان 

 .  ثبت به ترتیب رعایت شود ، به موقع نتایج اطالع داده و بروز شود

1-overview of applicable laws and policies and Purposes for Various Groups 

2- FDAAA 801 Requirements 

3- Applying for an Account 

4- Register Your Study 

5-Editing Your Study Record 

6- Submiting Your Results 

7- Frequently Asked Questions 

8- Support Materials 

9- Training Materials 

 
 
 
 

http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/fdaaa
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/fdaaa
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/fdaaa
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-apply
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-apply
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-apply
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-register
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-register
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-register
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-register
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-register
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-register
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-edit
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-edit
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-edit
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-edit
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-report
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-report
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-report
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/faq
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/resources
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/present
http://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/present


Steps for Registering a Clinical Study 

1- Determine who is responsible for registering 
the clinical study and which Protocol 
Registration System (PRS) account should be 
used. 

2- Learn about submission requirements. 

3- Login to the PRS. 

4- Enter the required and optional data 
elements. 




