
 كيكدهاي مصىب كميته كشىري اخالق در پژوهشهاي علىم پزش

 PROTECTION CODE OF HUMANدفبظت اص آصِٛدٔي دس پژٚ٘ؼ ٘بي ػٍَٛ پضؽىي جٙت ثٙشٖ ثشداسي ٚ ِجٕبي لضبٚت اخاللي )

SUBJECT IN MEDICAL RESEARCH)  :عشدٙب دسوّيتٗ ِٕغمٗ اي اخالق دس پژٚ٘ؾٙبي ػٍَٛ پضؽىي, ثٗ ؽشح ريً اػالَ ِي گشدد 

ثشسٚي آصِٛدٔي أغبٔي أجبَ ِي گيشد ضشٚسي اعت دس ِٛسد تذميمبت ِذاخٍٗ اي ، وغت وغت سضبيت آگب٘بٔٗ دسوٍيٗ تذميمبتي وٗ  -1

 سضبيت آگب٘بٔٗ ثبيذ وتجي ثبؽذ.

اسجذيت ِٕبفغ جبِؼٗ يب پيؾشفت ػٍُ ّٔي تٛأذ تٛجيٙي ثشاي لشاسدادْ آصِٛدٔي دس ِؼشك ضشس ٚ صيبْ غيشِؼمٛي ثبؽذ ٚيب ِذذٚديتي  -2

 يجبد ّٔبيذ. دس اػّبي اسادٖ ٚ اختيبس اٚ ا

وغت سضبيت آگب٘بٔٗ ثبيغتي فبسؽ اص٘شگٛٔٗ اججبس ، تٙذيذ ، تغّيغ ٚ اغٛا أجبَ گيشد ، دسغيشايٕقٛست سضبيت اخز ؽذٖ ثبعً ٚ ٘يچ اثش  -3

 لبٔٛٔي ثش آْ ِتشتت ٔيغت ٚ دسفٛست ثشٚص ٘شگٛٔٗ خغبست ، ِغئٌٛيت آْ ِتٛجٗ پژٚ٘ؾگش خٛا٘ذ ثٛد.

دسِٛاسدي وٗ ثٍذبػ تؾىيالتي ، ِذمك ِٛلؼيتي ثبالتش ٚ ِٛثشتش ٔغجت ثٗ آصِٛدٔي داؽتٗ ثبؽذ، ػٍت أتخبة آصِٛدٔي ثبيذ ثٗ تبييذ  -4

 وّيتٗ اخالق دس پژٚ٘ؼ سعيذٖ ٚتٛعظ فشدي ثبٌث ، سضبيت آگب٘بٔٗ وغت ؽٛد.

ف اعت اعالػبت ِشثٛط ثٗ سٚػ اجشاء ٚ ٘ذف اصأجبَ تذميك دسأجبَ تذميمبت ػٍَٛ پضؽىي اػُ اص دسِبٔي ٚ غيشدسِبٔي ، ِذمك ِىٍ -5

، صيبٔٙبي ادتّبٌي ،فٛايذ ، ِب٘يت ٚ ِذت تذميك سا ثٗ ِيــضأي وٗ ثب آصِٛدٔي استجبط داسد ثٗ ٚي ِفَٙٛ ّٔٛدٖ ٚ ثٗ عئٛاالت اٚ پبعخ 

 ٘بي لبٔغ وٕٕذٖ د٘ذ ٚ ِشاتت ِزوٛس سا دسسضبيت ٔبِٗ ليذ ّٔبيذ.

ُ گشدد ٚ دستذميمبت ػٍَٛ  -6 پضؽىي ثبيذ لجً اص أجبَ تذميك ، تّٙيذات الصَ )اص لجيً اِىبٔبت پيؾگيشي ، تؾخيقي ، دسِبٔي( فشا٘

 دسفٛست ثشٚص خغبست غيشِتؼبسف ججشاْ ؽٛد. 

پژٚ٘ؼ ٔذٖٛ اسائٗ گضاسػ يب اػالَ ٔتيجٗ تذميمبت ِي ثبيذ ِتضّٓ سػبيت دمٛق ِبدي ٚ ِؼٕٛي ػٕبفش ريشثظ ) آصِٛدٔي ، پژٚ٘ؾگش،  -7

 ٚ عبصِبْ ِشثٛعٗ( ثبؽذ.

َ ّٔبيذ وٗ ِي تٛأذ دس ٘ش صِبْ وٗ ِبيً ثبؽذ اص ؽشوت دس تذميك ِٕقشف ؽٛد. ثذيٙي اعت دس فٛست  -8 ِذمك ثبيذ ثٗ آصِٛدٔي اػال

اٚ سا دّبيت أقشاف پژٚ٘ؾگش ِىٍف اعت ِٛاسدي سا وٗ تشن تذميك ، تجؼبت ٔبِغٍٛثي ٔقيت آصِٛدٔي ِي ّٔبيذ ثٗ ايؾبْ تفٙيُ ّٔٛدٖ ٚ 

 وٕذ.

چٕبٔچٗ ثٗ ٔظش پژٚ٘ؾگش اسائٗ ثؼضي اص اعالػبت ثٗ آصِٛدٔي ِٕجش ثٗ ِخذٚػ ؽذْ ٔتبيج تذميك گشدد. ػذَ اسائٗ ايٓ اعالػبت ِي  -9

ثبيغتي ثب تبييذ وّيتٗ اخالق دس پژٚ٘ؼ ثبؽذ ٚ ضّٕب" ثشٔبِٗ سيضي وبٍِي جٙت آگب٘ي ثٗ ِٛلغ آصِٛدٔي اص آْ اعالػبت تذاسن ديذٖ 

 ٛد.ؽ



ِغئٌٛيت تفٙيُ اعالػبت ثٗ آصِٛدٔي ثٗ ػٙذٖ ِذمك اعت دس ِٛاسدي وٗ فشد ديگشي ايٓ اعالػبت سا ثٗ آصِٛدٔي ثذ٘ذ اص ِذمك  -11

 عٍت ِغئٌٛيت ّٔي گشدد. 

ؽشوت دادْ آصِٛدٔي دس پژٚ٘ؼ ثذْٚ اسائٗ اعالػبت ِشثٛط ثٗ پژٚ٘ؼ ِّٕٛع اعت ِگش ايٕىٗ آصِٛدٔي ، آگب٘بٔٗ اص دك خٛد  -11

 دسوغت اعالػبت فشفٕظش وشدٖ ثبؽذ.

( وٗ ٚجٛد دٚ گشٖٚ ؽب٘ذ ٚ ِٛسد ضشٚسي اعت ثبيغتي ثٗ آصِٛدٔي ٘ب اعالع داد وٗ دس Clinical trialsدستذميمبت وبسآصِبيي ثبٌيٕي ) -12

 تذميمي ؽشوت وشدٖ أذ وٗ ِّىٓ اعت ثغٛس تقبدفي دس يىي اص دٚگشٖٚ فٛق لشاس گيشٔذ.

( تذميك ثبؽذ ِشجغ تؾخيـ ٔفغ ٚ ضشس ،وّيتٗ اخالق Benefits( ثبيغتي وّتش اص ِٕبفغ )Riskيضاْ ضشس ٚ صيبْ )دستذميمبت دسِبٔي ِ -13

 دس پژٚ٘ؼ ِي ثبؽذ وٗ پظ اص ِؾٛست ثب ِتخققبْ دشفٗ اي سؽتٗ ِشثٛعٗ اػالَ ٔظش ِي ّٔبيذ.

ٛدٔي دس صٔذگي سٚصِشٖ ثب آٔٙب ِٛاجٗ اعت ثيؾتش ثبؽذ دستذميمبت غيشدسِبٔي ِيضاْ ضشس لبثً پزيشػ ٔجبيغتي اص ِيضاْ ضشسي وٗ آصِ -14

تٛضيخ آٔىٗ دسِذبعجٗ ضشس ٚصيبْ دس صٔذگي سٚصِشٖ ، ضشٚست داسد آْ دعتٗ اص ضشس ٚ صيبْ ٘بيي وٗ آصِٛدٔي ثٗ التضبي ِٛلؼيت ٚ ؽشايظ 

 ؽغٍي ، عٕي ، صِبٔي ٚ ِىبٔي ثب آٔٙب ِٛاجٗ ِي ثبؽذ ِغتثٕي گشدد.

ٛدْ ، سادت ثٛدْ ، عشيغ ثٛدْ، التقبدي ثٛدْ ٚ ِؾبثٗ آْ ّٔي تٛأذ تٛجيٙي ثشاي ِٛاجٗ ّٔٛدْ آصِٛدٔي ثب ػٍّي ثٛدْ ، عبدٖ ث -15

 ضشس ٚ صيبْ اضبفي دس تذميك ثبؽذ.

دس تذميمبتي وٗ داساي صيبْ ادتّبٌي ثٛدٖ ٚ آصِٛدٔيٙبيي دس آٔٙب ِٛسد پژٚ٘ؼ لشاس ِي گيشٔذ وٗ دچبس فمش فشٕ٘گي يب اجتّبػي ٚ يب -16

 ٌي ٘غتٕذ. الصَ اعت دسن فذيخ آصِٛدٔيٙب اص ايٓ صيبٔٙب، ِٛسد تبييذ وّيتٗ اخالق دس پژٚ٘ؼ لشاس گيشد.ِب

17- ُ ِذمك ِٛظف اعت وٗ اعالػبت ِشثٛط ثٗ آصِٛدٔي سا ثؼٕٛاْ ساص تٍمي ٚ آْ سا افؾبء ّٕٔٛدٖ ٚ ضًّٕب ؽشايظ ػذَ افؾبء آْ سا ٔيض فشا٘

 داؽتٗ ثبؽذ وٗ دس ايٕقٛست ثبيذ لجاًل آصِٛدٔي سا ِغٍغ ّٔبيذ.وٕذ، ِگش آٔىٗ دس ايٓ ِغيش ِذذٚديتي 

دس ِٛاسدي وٗ آصِٛدٔي اص ٔٛع داسٚ دس تذميك ثي اعالع ثبؽذ، ِذمك ثبيغتي تشتيجي اتخبر ّٔبيذ وٗ دس ؽشايظ ضشٚسي، اعالػبت -18

 ِشثٛط ثٗ داسٚ سا دس اختيبس آصِٛدٔي ٚ يب پضؽه ِؼبٌج اٚ لشاس د٘ذ.

 جغّي ٚصيبْ ِبٌي وٗ دس پي أجبَ تذميك ثش آصِٛدٔي تذّيً ؽٛد ثبيغتي ِغبثك لٛأيٓ ِٛجٛد ججشاْ گشدد.٘شگٛٔٗ فذِٗ -19

 أجبَ سٚؽٙبي گٛٔبگْٛ تذميك ٔجبيذ ِغبيش ثب ِٛاصيٓ ديٕي ٚ فشٕ٘گي آصِٛدٔي ٚجبِؼٗ ثبؽذ.-21

أتخبة آصِٛدٔي اص ثيٓ صٔذأيبْ ٚ گشٚ٘ٙبي خبؿ -يكچٗ اص ٔظشٔٛع آصِٛدٔي ٚ چٗ اص ٔظش سٚػ تذم–دس ؽشايظ ِغبٚي دس سٚٔذ تذميك -21

)فغبس،ػمت ِبٔذگبْ رٕ٘ي ، ِجتاليبْ ثٗ صٚاي ػمً، ثيّبساْ سٚاْ پشيؼ ٚ جٕيٓ( اص عشفي ٚ ثميٗ جبِؼٗ اص عشف ديگش، أتخبة اٌٚٛيت ثٗ 

 ػٙذٖ وّيتٗ اخالق دس پژٚ٘ؼ اعت.



 أيبْ ِيؾٛد ثب وغت سضبيت آگب٘بٔٗ وتجي ثالِبٔغ اعت.ؽشوت صٔذأيبْ دس تذميمبتي وٗ ٔتبيج آْ ِٕذقش ثٗ صٔذ-22

صٔذأيبْ سا ثؼٍت ؽشايظ خبؿ اص جٍّٗ دس دعتشط ثٛدْ آٔبْ ٔجبيذ ثؼٕٛاْ آصِٛدٔي تشجيذي دس تذميمبت ؽشوت داد ٚ اص عشفي ٔيض -23

 ّٔي تٛاْ آٔٙب سا اص ِٕبفغ تذميك ِذشَٚ ّٔٛد.

تاليبْ ثٗ صٚاي ػمً ٚ ثيّبساْ سٚاْ پشيؼ دس وٍيٗ تذميمبت ثٗ ؽشط وغت سضبيت ؽشوت گشٚ٘ٙبي فغبس، ػمت ِبٔذگبْ رٕ٘ي، ِج-24

وتجي اص ٌٚي لبٔٛٔي آٔٙب ٚ اثجبت ضشٚست أجبَ چٕيٓ تذميمبتي ثالِبٔغ اعت . دس فٛستيىٗ دس اثتذاي تذميك، آصِٛدٔي ، صٚاي ػمً ٚ يب 

( ٚ يب صٚاي ػمً گشددسضبيت لجٍي ثبعً ثٛدٖ ٚ Psychotic signsشيؾي )ػالئُ سٚاْ پشيؾي ٔذاؽتٗ ٚ دس ِذت أجبَ تذميك ِجتال ثٗ سٚاْ پ

ثبيذ اص ٌٚي لبٔٛٔي اٚ سضبيت وتجي وغت ؽٛد. آصِٛدٔيٙبيي وٗ دس اثتذاي تذميك سٚاْ پشيؼ يب فغيش ثٛدٖ أذ. اگش دس ِذت أجبَ تذميك 

 الصَ اعت سضبيت وتجي جذيذي اص خٛد ايؾبْ وغت ؽٛد. ثٗ تشتيت ٚاجذ فالديت يب وجيش ؽٛٔذ. سضبيت لجٍي ٌٚي ايؾبْ ثبعً ثٛدٖ ٚ 

أجبَ تذميمبت غيش دسِبٔي ثش سٚي جٕيٓ ِجبص ٔيغت . أجبَ تذميمبت دسِبٔي ٕ٘گبِي ثش سٚي جٕيٓ ِجبص اعت وٗ ثٗ ٔفغ جٕيٓ ٚ يب -25

 س ٚ ٌٚي لبٔٛٔي جٕيٓ ضشٚسي اعت.ِبدسػ ثٛدٖ ٚ ضشٚسي ِتٛجٗ ٘يچ يه اص آٔبْ ٔگشدد. ثذيٙي اعت وغت سضبيت آگب٘بٔٗ وتجي اص ِبد

 أجبَ تذميك ثش سٚي جٕيٕٙبي عمظ ؽذٖ ثٗ ؽشط ضشٚست ٚ سػبيت ِٛاصيٓ لبٔٛٔي ثالِبٔغ اعت.-26

 ادغبط ِغئٌٛيت ٚ تؼٙذ اخاللي دس ِذمميٓ ِذتشَ ِي ثبؽذ. ّ٘بٔب تمٛا، دس پبيبْ ؽبيبْ روش اعت وٗ تضّيٓ وٕٕذٖ سػبيت ايٓ افٛي ،

 


