
 به نام حق

 پزشکان ایرانانجمن علمی روان راهنمای کلی ابراز تعارض منافع در همایش های علمی

 

 ، ، ارایه پوسنر انر ابراز تعارض منافع برای تمایم ارایه کنندگان مطالب در همایش های علیم الزایم است. این افراد شامل ارایه سخنر

، و گردانندگان پانل ها یم باشد.  ر جلسات هم اندیشی یا طرایح دستورالعمل، ارایه کنندگان نتایج یافته های پژوهشی این ابراز مسوولی 

ان مدعو، پانلها، سمپوزیوم ها و ...( به عنوان یک اسلید مجزا نمایش باید در اسل  انان )سخنر ید اول یا دوم )بعد از عنوان( تمایم سخنر

 داده شود. 

کت کنندگان آزاد که ممکن است در قسمت پرسش و پاسخ با اجازه رییس جلسه صحبتر داشته باشند الزام به ابراز  ر یا شی مستمعی 

 د. تعارض منافع ندارن

ان است و یا یم تواند به صورت عدم وجود تعارض  ابزار تعارض منافع شامل هرگونه تعارض منافع احتمایل یا مستقیم برای سخنر

منافع ابراز شود. در صورنر که ارایه بر اساس نتایج کار گرویه و یا مطالعانر چند نفر باشد، الزم است ابراز تعارض منافع شامل تمام 

 های آن کار مطرح هستند. ه عنوان نویسنده در گزارشافرادی باشد که ب

ر یم  ی در فرد ارایه دهنده نیست ویل با اعلم روشن آن دست اندر کاران و مخاطبی  وجود تعارض منافع به خودی خود نمایانگر سوگن 

ی باشد.  توانند ارزیانی مناسب تری داشته باشند. با این حال، عدم ابراز تعارض منافع یا ابراز ناصحیح آن  میتواند نشانگر سوگن 

ر ارایه فرد با توجه به سابقه و ارتباطات آن با نهادها و موسسانر باشد که بنا تعارض مناف ی میر ع شامل هرگونه احتمال تداخل و اثرگن 

ی ترجییح در موضوعات علیم هستند.   به ماهیت خود دارای سوگن 

ده از جمله موارد زیر باشد: ارایه دهنده با این موسسات و نهادها میتو ارتباط   اند شامل موارد گستر

  ات پزشیک، ارایه کننده ر ، تجهن  کت های دارونی انتفایع مانند شی مایل در موسسات انتفایع یا غن  هرگونه نفع مایل/غن 

، و سایر نهادهانی که ممکن است 
یه، موسسات حایم بیماران، گروه های پژوهشی ، موسسات خن  خدمات، نهادهای دولتر

ی خایص داشته باشند. موضوع مورد ارایه در همایش منفعت یا  در   جهت گن 

 شمایه گذاری در این موسسات 

  مشورنر و موارد مشابه این موسسات، مانند ، مشاوره علیم/تجاری به موسسات انتفایع از عضویت در نهادهای مدیریتر

کت های دارونی و خدمانر   جمله شی

  در کارآزمانی های بالیتر حمایت شده توسط این موسسات -اخیر سال۵در  فعیل یا سابق–مشارکت 

  کت در کنگره، هرگونه فعالیت دیگر منجر به پرداخت مایل در این موسسات، مانند  دریافت کمک هزینه سفر برای شی

، /آموزشی  دریافت گرنت تحقیقانر

 اع مرتبط با موضوع مورد ارایه  دارا بودن یا مشارکت در گوایه ثبت اخنر

 یال آموزشی در موضوع موردنظر  دریافت هرگونه منر

 سال اخن  قبل از ارایه به عنوان تعارض منافع احتمایل الزم است گزارش شود 5هرگونه وجود ییک از موارد فوق بخصوص در 

 

 روش هایی برای کاهش تعارض منافع:

  انر  انتخاب فرد دیگر برای ارایه قسمت دارای چالش سخنر

  انر استفاده از نام تجاری در سخنر  های ژنریک و غن 

 ی و ارایه توصیه در موارد دارای تعارض منافع ر از نتیجه گن   به ارایه یافته ها و پرهن 
انر  محدود کردن سخنر

 



 ابراز تعارض منافع:

  انر ها وسنر پارایه باید به عنوان اسلید اول یا دوم )بعد از عنوان( بیان شود. در  تعارض منافع )یا عدم وجود آن( در سخنر

ر در انتهای پوسنر الزم است درج شود.   نن 

 برای ابراز تعارض منافع:از متن اسالید ها نمونه هایی 

 هیچ گونه تعارض منافع بالقوه وجود ندارد 

  .نویسنده)گان( اعلم میکنند که هیچ گونه تعارض منافیع ندارند 

  انر ندارممن هیچ گونه تعارض منافع واقیع/بالقوه در مورد موضوع  سخنر

  :موارد زیر در این قسمت اطلع داده یم شود 

o  .... سال اخن  از آنها گرانت دریافت شده( ۵،...،.... )لیست مراکزی که در دریافت گرانت تحقیقانر از 

o  عضویت در هیات مدیره .... عضویت در کمیته سیاستگزاری ،.... 

o  کت ها ارایه مشاوره به ....، ....،.... )لیست نهاد  (سال اخن   ۵در  ها/شی

o کت ها  1دارای سهام عمده  (سال اخن   ۵در  در ....،....،.... )لیست نهاد ها/شی

o )کت ها  موارد دیگر: ....،.....،..... )لیست نهاد ها/شی

  در این ارایه من در مورد کاربردoff label  .این داروها صحبت خواهم کرد 

o  1داروی 

o  2داروی 

o  3داروی 

 

ر در اسلید "تعارض منافع" ذکر شود؛ مانند استفاده از نامدر صورت ا ژنریک  بزار تعارض منافع، بهنر است راه کارها برای کاهش آن نن 

 دارو، عدم ارایه توصیه در موارد دارای تعارض واقیع.  Off Labelدارو، تاکید بر کابرد 

 

 علیم یها برنامه در  فرد  حضور  مورد  در  تواند  یم نشده ابراز  منافع تعارض وجود  از  اطلع صورت در  رانیا پزشکان روان علیم انجمن

 . کند   ین  گ  میتصم ندهیآ
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