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  رانيا مياسال يدر جمهور نيانسا آزمودني يداراهاي  پژوهشاخالق در  ميعمو يراهنما

   مقدمه
بنابراين . نديآ مي دست بهن شواهد از راه پژوهش يا. بر شواهد استفاده شود نيمبت ياز پزشک بايددر طبابت 

ت يدر نها، ج معتبريدن به نتايرس يبرا ها پژوهشاز  يبخش بزرگ.  است نيبر پژوهش مبت يشرفت دانش پزشکيپ
  . انسان به انجام برسند يبر رو بايد

اصول  ي دربردارنده، رانيا مياسال يدر جمهور نيانسا آزمودني ياراد هاي پژوهشاخالق در  ميعمو يراهنما
 ها داده شامل که( نيانسا يها آزمودني يکه اقدام به پژوهش بر رو نيپژوهشگرا ميست که تماا  يو مقررات اخالق

اخالق در پژوهش  يها تهميک و يپژوهش رانيمد ميتما و، کنند مي) شود مي زني ها انسان از آمده دست به نيبد مواد اي
آن  يت حداکثرين رعاميتض يتالش خود را برا ميعملکرد خود قرار دهند و تما يرا مبنا و راهنما آن ، بايدکشور

ن راهنما بر اساس اصول يا. به عمل آورند -گر پژوهشگران يد ممکن يو تا جا - خود  يدر عملکرد پژوهش
ن يا يبندها تأخرتقدم و . افته استين يتدو يو مل مياسال يها ارزش ني، مبانييي وکرامت انسا ويژه ي، بهاخالق
 بايدآن ن ياز بندها کدام هيچده شود و يک کل واحد دي صورت به بايدن راهنما يا. ستنيت ميبر اساس اه، راهنما

ن نيقواگر يد از، ن راهنمايعالوه بر ا بايد هر پژوهشگر. ر شوديمرتبط تفس ير بندهايبه مقدمه و سا يبدون توجه کاف
 مانند راهنماهاي اختصاصي اخالق در پژوهش کشور  اند ابالغ شده ميمراجع رس يمرتبط که از سو يو راهنماها
  .ت کنديرا رعاها  آن داشته باشد و آگاهي
  
  . باشد يشانت کرامت و حقوق ايبا رعاتوأم ها  سالمت انسان يارتقا بايد  پژوهش هر يهدف اصل - ١
 بر، پژوهش ياجرا از بعد و طول در ها آزمودني فرد فرد نيميا و سالمت، ينانسا آزمودني بر پژوهش در - ٢
 يافراد توسط ، بايدرديگ مي انجام نيانسا آزمودني يرو بر که يپژوهش هر. دارد تياولو ديگر مصالح ميتما
 بر ي هاي بالين در کارآزمايي. باشند داشته را مرتبط و الزم نييبال تمهار و تخصص که شود اجرا و يطراح
 .است الزامي متناسب دانش و مهارتي دارا پزشک نظارت سالم يها داوطلب اي مارانيب يرو

 از تر بيش آزمودني فرد هر يبرا آن ي منافع بالقوه كه است ريپذ هيتوج يصورت در فقط انسان بر پژوهش  -٣   
 قرار آن معرض در مودنيآز كه يبيآس سطحني، درما ريت غيماه يدارا هاي پژوهش در. باشد آن  هايخطر
 حصول. شوند مي مواجه آن با خود ي روزمره يزندگ در يعاد مردم كه باشد چه آن از تر بيش بايدن رديگ مي
 ي کننده شيپا اي يبررس يشوراها ميتما و پژوهش همکاران و انيمجر، طراحان ي برعهده امر نيا از نانمياط
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 . است پژوهش در اخالق ي تهميك جمله از پژوهش

به هيچ وجه  آن بودن عملي صرفاً يا /و تر پايين ي پژوهشگر، هزينه كار، راحتي سرعت، سهولتمواردي از قبيل  - ٤
يا تحميل هر گونه محدوديت اختيار اضافي به وي  افزوده زيان يا خطر معرض در آزمودني دادن قرار نبايد موجب

   .شود
 به وارده ياحتمال انيز رساندن حداقل به جهته اولي بايد اقدامات  ، يپزشك پژوهش هرآغاز  از قبل - ٥

 .رديگانجام ها  آن سالمتتامين و  ها آزمودني

شده  زيتجو يو يكه برا يا ا مداخلهي ييت داروياز ماه آزمودنيكه  کارآزمايي هاي باليني دوسوکور در  - ٦
را  يط اضطراريم و در شرالزو در صورت آزمودنيبه  نيرسا ر الزم جهت كمكيتداب بايدپژوهشگر ، اطالع است يب

 .نديتدارك بب

د يش از فوايها ب آزمودني ين پژوهش برايپژوهش مشخص شود که خطرات شرکت در ا ين اجراياگر در ح - ٧
 . آن پژوهش بالفاصله متوقف شود ، بايدآن است ي بالقوه

رفته يپذ مياصول عل منطبق با بايد ،رنديگ ميانجام  نيانسا آزمودني يکه بر رو هايي پژوهش يو اجرا يطراح - ٨
و  در صورت  ي،شگاهيآزما يقبل هاي پژوهشو  موجود ميبر مرور کامل منابع عل نيشده بر اساس دانش روز و مبت
  .مطالعات حيواني بايد با رعايت کامل اصول اخالقي کار با حيوانات آزمايشگاهي انجام شوند. لزوم،  حيواني مناسب باشد

هاي الزم در جهت حفظ  ست به محيط زيست آسيب برسانند، بايد احتياطهاي پزشکي که ممکن ا در پژوهش - ٩
 .و نگهداري و عدم آسيب رساني به محيط ريست انجام گيرد

هاي باليني بايد  در کارآزمايي. به انجام برسد) پروپوزال( نامه ک طرحيبر اساس و منطبق بر  بايد يهر پژوهش -١٠
 ياجزا ميشامل تما بايد و دستورالعمل نامه طرح. ز تهيه و ارائه شودني) پروتکل(عالوه بر طرح نامه، دستورالعمل 

هاي  ها، وابستگي ي، اطالعات مربوط به بودجه، حمايت کنندهاز جمله بخش مالحظات اخالق .ي باشدضرور
اد هاي شرکت کنندگان، پيش بيني درمان و يا جبران خسارت افر ي ديگر، مشوق سازماني، موارد تعارض منافع بالقوه

 نامه رضايتفرم ، اخذ شود يکتب صورت به آگاهانه ي نامه رضايتکه الزم است  يدر موارد. آسيب ديده در پژوهش
اخالق در مستقل  ي تهميک ينامه از سو طرح تأييدا يب يش از تصويپ. وست شده باشدينامه پ ن و به طرحيتدو بايد

 .پژوهش شروع شود ياجرا بايدن، پژوهش

را  ها  ن حق را دارد که طرحياو دستورالعمل،  نامه ب طرحيو تصو يپژوهش عالوه بر بررس اخالق در ي تهميک -١١
ش يپا يکه برا ياطالعات و مدارک. ش قرار دهديمورد پا يت مالحظات اخالقيرا از نظر رعادر حين و بعد از اجرا 

    . ته گذاشته شودميک نيار ايپژوهشگران در اخت ياز سو ، بايدشود مياخالق درخواست  ي تهميک ياز سو
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که  نحوي ، بهمنصفانه باشد ، بايدگريد يتيا هر گروه جمعيماران يت بيان جمعميبالقوه از  يها آزمودنيانتخاب  -١٢
 .ز نباشدميآ ضيتبع، ت و کل جامعهيدر آن جمع، و منافع شرکت در پژوهش )ها خطرات يا هزينه( ع بارهايتوز

 نيا. است ميالزا، شود مي اجرا نيانسا آزمودني يرو بر که يپژوهش هر در آزادانه و آگاهانه تيرضا كسب -١٣
 ، بايدباشد نظر صرف قابل اي ممکن ريغ يکتب ي آگاهانه تيرضا اخذ که يموارد در. باشد يكتب شكل به بايد تيرضا

 قيتعو ابلق يکتب تيرضا اخذ، اخالق ي تهميک تأييد صورت در. شود منتقل اخالق ي تهميک به داليل ذکر با موضوع
 .بود خواهد نيضم اي يشفاه تيرضا به ليتبد اي

ا اطالعات جديدي به دست آيد که يتغييري در نحوه اجراي پژوهش داده شود  اگر در طول اجراي پژوهش -١٤
ي شرکت در پژوهش تاثير گذار باشد، بايد موضوع به اطالع  احتمال داشته باشد که بر تصميم آزمودني مبني بر ادامه

رسانده شود و  يپژوهش، مراتب به اطالع آزمودن ي ته با ادامهياخالق رسانده شود و در صورت موافقت کم ي تهيکم
 .رضايت آگاهانه مجددا اخذ گردد

 هاي پژوهش تمامي منظور، در اين براي. کند حاصل اطمينان اخذشده تيرضا بودن آگاهانه از بايد پژوهشگر  -١٥
 تمامي از را آزمودني عنوان به شده گرفته نظر در فرد است موظف وهشگرغيردرماني، پژ و درماني از پزشكي، اعم
 . سازد آگاه مناسبي نحو مؤثر باشند، به او گيري تصميم در توانند مي که اطالعاتي

شود  گرفته کار به است قرار که يروش، پژوهش مدت طول، پژوهش اهداف و عنوان: بر مشتملند اطالعات نيا
ي، هر گونه تعارض منافع احتمال، بودجه تأمينمنابع ، )ا شاهديمورد   به گروه يصادفص تيشامل احتمال تخص(

 آزمودني هر چنين، هم. بر داشته باشد مطالعه در رود مي انتظار که ييها انيز و ديفوا و، پژوهشگر نيسازما  يوابستگ
 يناش ي بالقوه يها انيز و خطراتي  ارهدرب بايد و مطالعه خارج شود از بخواهد كه لحظه هر تواند مي كه بداند بايد
 با، افراد نيا يها دغدغه و سؤاالت ميتما به بايد چنين هم پژوهشگر. شود نيبايپشت و پژوهش آگاه زودرس ترك از

 . شود منعكس آگاهانه ي نامه تيرضا در بايد موارد نيا. بدهد پاسخ دقت و هلحوص

 متضمن يکه به هر نحو ييرفتارها. نان حاصل کندمياط ت اخذ شدهياز آزادانه بودن رضا بايدپژوهشگر  -١٦
مشاوره  يبرا يفرصت کاف بايدبه فرد . شود مي آزمودني تيرضا ابطال موجب اجبار باشد اي ب ويفر، اغوا، ديتهد

 پژوهشگر كه هايي پژوهش در چنين، هم. داده شود -ا پزشک خانواده يل ميفا ير اعضاينظ –ل باشد يکه ما يبا افراد
  اخالق ي تهميك توسط آزمودني، بايد جذب ي وهيش نيا ليدال، باشد داشته  آزمودني به نسبت يباالتر يسازمان اممق
  . كند افتيدر را تيرضا بايد يمعتمد و ثالث شخص موارد نيا در، شود تأييد
 درک از نانيماط،  آزمودني يبرا فهم قابل زبان به و يکاف اطالعات ي ارائه ميمستق مسؤول ارشد پژوهشگر -١٧

 نيا، ها آزمودني تعداد بودن اديز رينظدليلي،  به بنا که يموارد در. است آگاهانه تيرضا اخذ و، شده ارائه اطالعات
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 و آگاه يفرد انتخاب مسؤول که است ارشد پژوهشگر نيا، رديگ مي انجام يگريد شخص قيطر از نيرسا اطالع
  .است بند نيا در مذکور طيشرا تأمين از نانمياط حصول و کار نيا يبرا مناسب
ت يشود که هو مياستفاده  ييها ا دادهي ) عات بدن انسانيها و ما شامل بافت(ني که از مواد بد هايي پژوهشدر  -١٨

مجدد  ي ا استفادهي/و  يساز رهيذخ، ليتحلي، آور جمع يبرا ، بايداست يبايا قابل کشف و رديمعلوم ها  آن صاحبان
، دار کند ا اعتبار پژوهش را خدشهيرممکن باشد يت غيکه اخذ رضا يدر موارد. گرفته شود آگاهانهت يرضاها  آن از
ت يبدون اخذ رضا، ره شدهيذخ نيا مواد بديها  از داده، اخالق  ي تهميب کيمورد و تصو يتوان در صورت بررس مي

 .استفاده کرد آگاهانه

 که در همان نيبر خدمات درما تأثيريگونه  چيه يدباني، ا ادامه ندادن به همکار، يعدم قبول شرکت در پژوهش -١٩
 بهآگاهانه،  تيرضا اخذ فرايند در بايد موضوع نيا. باشد داشته، شود مي ارائه فرد به – مارستانيب رينظ – سسهؤم

 .شود داده اطالع آزمودني

 ، ضرورتشود يم پژوهش اعتبار كاهش باعث پژوهش از يا جنبه ي درباره آزمودني كردن آگاه كه يموارد در -٢٠
 ، بايدتين محدوديبعد از رفع عامل ا. شود تأييد اخالق ي تهميك توسط بايد پژوهشگر طرف از ناكامل نيرسا اطالع
  .رديانجام گ آزمودنيکامل به  نيرسا اطالع
 اي، ياورژانس مارانيب، نوزاد و ننيج، کودکانني، ذه ناتوانان رينظ، از مردم ييها گروه اي افراد از يبرخ -٢١
 يآزاد اي ، آگاهيتيرضا دادن يبرا توانند مين، کنند شرکت پژوهش در آزمودني عنوان به است ممکنکه  نياننداز

  .رنديگ قرار ژهيو حفاظت مورد بايد و شوند مي دانسته ريپذ بيآس ها گروه اي افراد نيا. باشند داشته را الزم
 استفادهي حيترج آزمودنيبه عناون )  يولت دسترسچون سه داليليبه ( بايدگاه ن چير هيپذ بيآس يها از گروه  -٢٢
 ييپاسخگو هدف با که است موجه يصورت در تنها ريپذ بيآس جوامع اي ها گروه از استفاده با يپزشک پژوهش. شود
 که باشد داشته وجود يمعقول احتمال و شود اجرا و يطراح جامعه اي گروه همان يها تياولو و سالمت يازهاني به

  . برد خواهد سود پژوهش آن جينتا از جامعه اي گروه همان
که  يدر مورد افراد. شود ميمرتفع نآگاهانه ت ياخذ رضا ي فهيوظ، ريپذ بيآس يها گروه يدر پژوهش بر رو -٢٣

متناسب با ني، از سرپرست قانو آگاهانهت يپژوهشگر موظف است که عالوه بر اخذ رضا، دارند نيسرپرست قانو
ن افراد از شرکت در پژوهش احترام يبه امتناع ا ، بايددر هر حال. اخذ کندآگاهانه ت يضار ياز و، ت خود فرديظرف

 . گذاشته شود

، تيفاقد ظرف آزمودنيا يت خود را از دست بدهد يظرف، تيظرف يدارا ، آزمودنيپژوهش ين اجراياگر در ح -٢٤
ا خود ي نيپژوهش از سرپرست قانو ي هادام يبرا آگاهانهت يرضا، ر حاصلهييبا توجه به تغ ، بايدت شوديواجد ظرف
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  . فرد اخذ شود

 از يريجلوگ يبرا مناسب ريتداب اتخاذ و ها آزمودني اسرار حفظو  يرازدار اصل تيرعا مسؤول پژوهشگر -٢٥
 نانمياط پژوهش طول در ها آزمودني يخصوص ميحر تيرعا از که است موظف پژوهشگر ،چنين هم. است آن انتشار
 . رديگ انجام آگاهانه تيرضابر اساس  بايدماران يآمده از ب دست بها اطالعات يها  تشار دادههرگونه ان. کند حاصل

ن امر يا. ن مصوب جبران خسارت شودنيطبق قوابر  بايد شركت در پژوهش از يناش ا خسارتي بيهر نوع آس -٢٦
نامشروط اي  هميپوشش ب صورت به حاًين امر ترجيتحقق ا ي نحوه. پژوهش لحاظ شده باشد يدر هنگام طراح بايد
 . باشد

 ي ن حق را دارد که دربارهيا، به آن مطالعه وارد شده است عنوان آزمودني ي که بههر فرد، ان پژوهشيدر پا -٢٧
مند  بهره، شان در آن مطالعه نشان داده شده است يکه سودمند هايي روشا يشود و از مداخالت  آگاهج مطالعه ينتا
 .شود

ا ي ياعم از منف، جينتا. و کامل منتشر کنند، قيدقصادقانه ، خود را  هاي پژوهشج ياپژوهشگران موظفند که نت -٢٨
 يکامالً آشکارساز بايد –در صورت وجود  –و تعارض منافع ني، سازما ، وابستگي بودجه تأمينز منابع نيو ، مثبت
ا عدم انتشار يبر حذف  نيرا مب يگونه شرط ، هيچ در هنگام عقد قرارداد انجام پژوهش بايدپژوهشگران ن. شوند
 .رنديبپذ، ستنيمطلوب  پژوهش  ي حمايت کنندهکه از نظر  ييها افتهي

از جمله ، پژوهش تبط بامر اشخاص ميتماي معنوو  يضامن حقوق ماد بايدج پژوهش يگزارش نتا ي نحوه -٢٩
 . باشدش پژوه  ي حمايت کننده ي و مؤسسه ها آزمودني، ا پژوهشگرانيخود پژوهشگر 

رفته يانتشار پذ يبرا بايدن، اند ن راهنما را نقض کردهيکه مفاد ا هايي پژوهشمقاالت حاصل از و ها  گزارش -٣٠
 .شوند

   .تناقض باشد در جامعهو ديني   ي، فرهنگياحتماع يها ارزشبا  بايدروش پژوهش ن -٣١
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  نيانسا بافت و عضوي بر رو  پژوهش ياخالق يراهنما

  
 مقدمه

 تمياهد بر يأك ز با تنيو  نيانسا يها بافتاعضاء و  يحاصل از پژوهش بر رو نيو ف يمعل هاي پيشرفتبا توجه به 
هر گونه . است يو اساس يهيبد يامر، مرتبط ياخالق و مالحظات ت اصوليرعا ضرورتها،  پژوهش گونه نيا انجام

 يو شرع نيو ضوابط قانو ينکرامت انساويژه  به يبا توجه کامل به اصول اخالق ، بايدبدن انسان ياستفاده از اجزا
 يآموزشني، اهداف درما يرا برا نيانسا يو اعضا ها بافتتوان  مين اصول و مالحظات است که يت ايبا رعا. باشد

 است ياساس ياخالق مالحظاتاصول و  دسته از آن ي دربردارندهحاضر  يراهنما. مورد استفاده قرار داد يو پژوهش
ي بر رو منظور از پژوهش. ت شوديو رعا رديقرار گ توجهمورد  بايد نيانسا عضو و بافتي بر رو كه در پژوهش

ا يبافت ، بر عضو مشتمل، نيانسا منشأبا  نيبد ياز اجزاها  آن در است كه هايي پژوهش نيعضو و بافت انسا
از ، مان راهنيپژوهشگران موظفند که عالوه بر ا. شود ميا جفت استفاده ي ننيج، مرده، فرد زنده بدن ترشحات
 کشور در مورد ميرس يمقررات و راهنماها، ننير قوايو سا يعلوم پزشک هاي پژوهشاخالق در  ميعمو يراهنما
و  ميدر دو بخش عمو ياخالق ين راهنمايا. ت کننديرا رعاها  آن باشند و ، آگاهدهند ميکه انجام  يپژوهش
  . شده است نيتدو ياختصاص

  راهنماي عمومي
اند  نيانسا منشأ يدارا ،مورد استفاده يها و اعضا ن امر مهم توجه داشته باشد که بافتيابه  بايدپژوهشگر  - ١
ت مالحظات و يبا رعاها توأم  ي آنو نابودساز استفاده، داري ي، نگهآور کند که جمع مياقتضا  نيکرامت انسا و
 .ون مرتبط باشدؤش

را در  ياهداف ارزشمنداستفاده شود که  اييه پژوهشتنها در  بايد نيانسا منشأ يدارا نيبد ياز اجزا - ٢
 .کنند ميها دنبال  سالمت انسان يها و ارتقا يماريمبارزه با ب يراستا
اخالق در پژوهش  ي تهميك تأييدمورد  بايد، اجرا ش ازيپني، عضو و بافت انسا يبر روها  پژوهش ميتما - ٣

. مراحل پژوهش بر آن نظارت داشته باشد ميتمادارد که در  حق در پژوهش اخالق ي تهميك. رديقرار گمرتبط 
 .کنند ياخالق در پژوهش همکار ي تهمينه با کميزن يدر ا بايدپژوهشگران 

 هر ياخالق تأييددر  يشرط اساس، او نيقانو نيجانش اي، ا بافتيعضو  ي دهنده فرد ي آگاهانهت يرضا - ٤
 هنگامو  هيته مرتبط اصول ميتما تيرعا اب بايد نامه تيرضا. است نيعضو و بافت انسا يبر رو پژوهش
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 .باشد شده وستيپ آنبه ، بيتصو يبرا نامه طرح ارسال

، ر نباشديپذ او امکان نين قانويا جانشيشده  رهيذخ ي نمونه ي از دهنده آگاهانهت يکه اخذ رضا يدر موارد - ۵
توان  مياخالق در پژوهش  ي تهميک تأييددر صورت ي، پژوهش ي ه بر استفادهياول يت کليشرط وجود رضا به

نحو  استفاده شود که به ييها از نمونه بايد ين مواردنيدر چ. پژوهش استفاده کرد ياز آن نمونه برا
  . شده باشد  نام ير بيناپذ برگشت

 يتلق يا حرفهراز ، شود ميو ثبت  يآور جمع، پژوهش مورد بافت اي عضو صاحباناز كه  ياطالعات ميتما - ٦
مراعات ها  آن در مورد بايدي، م شخصيو حفظ حر يمربوط به رازدار و مالحظات اصول ميتما ،رو  نيا زا شود؛  مي
  . شود
را  يحفظ رازدار يو امكانات الزم برامهارت  بايدعضو و بافت  يبر روپژوهش  ي مركز انجام دهنده - ٧

 .ره شوديثبت و ذخ يابيردرقابل يو غ نام يببه شکل  بايداطالعات  ،ن صورتير ايداشته باشد؛ در غ
، کردهنه يبه ي رد استفادهيگ ميار او قرار يكه به منظور پژوهش در اختهايي  از اعضاء و بافت بايدپژوهشگر  - ٨

  کند يريجلوگها  آن از هدر رفتن
کننده را  محافظت وسايلو  يغربالگر يها از جمله آزمونني، ميدات الزم ايپژوهشگر موظف است که تمه - ٩
ها  ، آزمودنياعم از پژوهشگران، گريمورد استفاده به هر فرد د نيبد ياز اجزا ياز انتقال آلودگ يريجلوگ يبرا
  .کند تأمينو  ينيب شيپ، ن مواد سروکار خواهند داشتيپژوهش با ا فرايندکه در  ير افراديا ساي
 ي د كه به استفادهمنجر شو يو محصوالت ها روشجاد يممكن است به ا عضو و بافت يبر رو پژوهش -١٠
ت يو حما تأييدمورد  ها بايد پژوهش گونه اينج حاصل از ينتا يت معنويحقوق مالك. نجامديبها  آن از يتجار
در  بايدکه احتماالً از آن منتفع خواهند شد  يج پژوهش و اشخاصياز نتا يتجار ي استفاده احتمال. رديقرار گ
  .آورده شود  نامه تيرضا
، در هر حال. آورده شود نامه رضايتدر  بايد ج پژوهشياز نتا ها آزمودنيزان اطالع مينحوه و ، زمان -۱۱

 يدسترس، ديآ مي دست بهاو  ي که در طول پژوهش درباره ياطالعات ميبه تما بايداو  نيقانو ي ندهينماا ي آزمودني
  .داشته باشد

  . هاي پژوهشي اولويت داده شود فادههاي درماني بر است در صورت کمبود بافت يا عضو، بايد استفاده - ۱۲
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 ياختصاص يهاراهنما

  
  پژوهش  يبرا انسان ي سقط شده ننيج يها اعضاء و بافت ستفاده ازا : ۱فصل 

 پس از آنبالفاصله و  »ننيج«مان يتا زمان زا يهفتگ ۸پس از ، »انيرو« يهفتگ ۸تا ، به موجود حاصل از لقاح
اصل ، بايد ن راهنمايعالوه بر مفاد ا، ننيج يدر هر گونه پژوهش بر رو. ددگر مياطالق  »نوزاد« يروزگ ۲۸تا 

  .ت شوديرعا يو شرع نين قانويمواز ميو تما نيکرامت انسا
 . شود تأييداخالق در پژوهش  ي تهميتوسط ک بايدنامه  طرح ير اجزايضرورت انجام پژوهش و سا - ۱

 . رديگر قرار گيد يتجار ي نه استفادها هر گويد و فروش يمورد خر بايدن نين انسانيج - ۲

 محسوب نينيج خون که جا آن از، ناف بند خونز نيو  -  هن سقط شدنيبدن ج ياجزا از استفاده مورد در - ۳
 . است ين مورد استفاده ضرورنيهم از پدر و هم از مادر ج آگاهانهت ياخذ رضا -شود مي

 استفاده از يت مادر برايشوند لذا رضا ميمادر محسوب اي ه از بافت، ننيج جز بهات رحم ير محتويجفت و سا - ٤
 . است يالزم و كافها  آن

ا اجرا يکننده  يم طراحيکامالً مستقل از ت بايدکند  مي يريگ ممين تصنيکه در مورد انجام سقط ج يميا تيفرد  - ۵
 . ن بعد از سقط باشدنيآن ج يپژوهش بر رو ي کننده

از  يآت ياحتمال ي استفاده ي درباره يا ا مذاکرهي گيري تصميم گونه هيچ بايدن، ننيج ان مراحل سقطيش از پايتا پ - ۶
 . ردين در پژوهش انجام گنيآن ج

 . ن حفظ شودنيافراد مرتبط با ج يم خصوصيو حر يرازدار بايدج پژوهش يمراحل انجام و انتشار نتا ميدر تما - ۷

  .مادر باشد يبرا نيايزا يب يآس گونه هيچ ي دربردارنده بايدپژوهش ن - ۸
  

  يا فرد دچار مرگ مغزيانسان  ا بافت از جسديعضو برداشت : ۲فصل 
ارزش  بايد، رديگ ميبه منظور انجام پژوهش مورد استفاده قرار  جسد انسانا بافت يكه عضو  يموارد ميدر تما - ١
از جمله  –و حقوق بازماندگان  يت کرامت متوفيرعا يده شده برايشيدات انديانجام مطالعه و تمه ضرورتمي، عل

 . ده باشديرس در پژوهش اخالق ي هتميك تأييد نامه منعکس شده و به در طرح –متناسب  ي آگاهانهت ياخذ رضا

. است نيدرما ي استفاده يت برايهمانند اخذ رضا، از جسد يپژوهش ي استفاده يبرات ياخذ رضاط يوه و شرايش - ٢
. است يضرور ها بافتو  برداشت و استفاده از اعضاء يبرا يمتوف نيوراث قانو ي آگاهانهت يب که رضاين ترتيبد

او  وارث، باشد يناراض  پژوهش يبرا شهاي بافتاعضاء و  بردن کار بهات خود از يشخص در زمان حچه  چنان
 .ت دهديرضان کار يبه اتواند  مين
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و  نيط و موارد قانويشرا ميتما بايداده شود استف پژوهش يبرا يفرد دچار مرگ مغز كه از اجزاء يدر صورت - ٣
 .دريمورد لحاظ قرار گي، د مرگ مغزييأ ز پروتكل تنيو  يمرگ مغز يياجرا ي نامه نييآ
بدن او  ياز اجزا يپژوهش ي صرفاً با هدف استفاده بايدني، از فرد دچار مرگ مغز يتنفس - يت قلبيقطع حما - ۴

ا پس ي يتنفس -يشدن مرگ قلب يپس از قطع بايدن افراد يا بافت از بدن ايبلکه هرگونه برداشت عضو . رديانجام گ
 . باشد نيدرما ي با هدف استفاده ياتيح ياعضا ياز اهدا

ن يا. از وراث او باشدآگاهانه ت يبا کسب رضا بايدها  بانک ستيدر ز فوت شده افراد  نيبد ياجزا داري نگه - ۵
وراث حق دارند . مشخص شده است نامه رضايترند که در ياستفاده قرار گمورد  يهمان اهداف يتنها برا بايداجزا 

   .شوند بانک ستياز ز يفرد متوف نيبد يبخواهند خواهان خارج شدن اجزا که هر وقت

ن و يا منطبق با موازي – ين شرعيت موازيبا رعا، ان استفادهيپس از پا بايدمورد استفاده در پژوهش  نيبد ياجزا - ۶
  .ا دفن شوديامحاء  – يمورد اعتقاد متوف ينيد يها نييآ
 
  هزند ي ا بافت از دهندهيعضو  ونديشامل پ هاي پژوهشـ  ۳فصل  
ت يرنده اولويزنده در هر حال بر خواست و منافع گ ي دهنده تيخواست و رضاا بافت، يعضو  ونديپ يها در پژوهش - ۱

 ي وهيششامل  بايدمکتوب  ي آگاهانهت ين رضايا. داردضرورت  رندهيو گ از دهنده آگاهانهو  يت كتبياخذ رضا. دارد
 .باشداز آن  يخطرات ناش ميخواهد شد و تما ونديو پ كه اخذ يا بافتيزان عضو ميپژوهش، اهداف، نوع و  ياجرا

در موارد . استمجاز ، مغز استخوان مانند، فرد زنده ي شونده ديتجدهاي  پژوهش منحصراً در اعضاء و بافت - ۲
اخالق در  ي تهميك تأييدبا نظارت و ، ر اعضاء وجود داشته باشدياستفاده از سا يبرا ميرت حتكه ضرو يخاص

، است يپوش قابل چشمها  آن از يكيفقدان  ي كه جفت بوده و عارضه ييتوان از اعضا ، ميپژوهش دانشگاه
رد و يمتناسب قرار گ يا مهيان عمر تحت پوشش بيكه فرد دهنده تا پا يشرط به، کردانجام پژوهش استفاده  يبرا

 يا اعضاي، مغز اي قلب مانند ياتياستفاده از اعضاء ح .شودمربوط به اهداء عضو جبران  يخسارات احتمال
     .در پژوهش ممنوع است، دارد؛ مثل چشم ياديز تأثيرات يت حيفيدر كها  آن از يكيكه فقدان  يجفت

ژه در دهنده يوهاي  ا درماني يريگياز به پني ينيان معدر مدت زم، ا بافتيپس از برداشت عضو  كه يدر صورت - ۳
، از به درماننيو در صورت  شودفرد دهنده فراهم  يريگيپ يط و امكانات الزم برايشرا ، بايدوجود داشته باشد

اگر . رنديگ قرار مهيب پوشش تحت بايد ها پژوهشن يا. رديار او قرار گيگان در اختياز به رانيمورد هاي  درمان
 اي عضو دادن به که قابل انتساب کند مراجعه يا عارضه باي، ريگيپ ي ان دورهيا پس از پايدر طولِ ، دهنده فرد
  .جبران شود بايد عارضهآن  از يناشهاي  نهيهز، اشدب بافت
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ا بافت يعضو  ياز اهدا تواند ميدهنده  فرد، ده استير قابل بازگشت نرسيغ ي كه پژوهش به مرحله نيتا زما - ۴
ل داده يا به او تحويمعدوم  بايدا بافت يعضو ، اگر دهنده درخواست کند، ن صورتيدر ا. صرف شودمن خود
 . شود از او اخذ يا نهيهز گونه هيچ بايدن شود،كه فرد دهنده منصرف  يدر صورت. شود

 . شودا بافت استفاده يزه جهت دادن عضو يجاد انگيا يبرا بايدن ازات خاصيامت و يمالهاي  از مشوق - ۵

، نيماران روايبني، عقب ماندگان ذه، كودكانمانند ، را ندارند آگاهانهت آزادانه و يدادن رضا ييکه توانا يافراد - ۶
توانند در  مين گروه فقط يا چنين هم. ا بافت جهت انجام پژوهش باشنديعضو  ي دهنده بايدن، اننيو زندا
 .رنده شرکت کننديگ عنوان بهشان همراه باشد يا يم برايمستق نيکه با احتمال منفعت درما نيدرما هاي پژوهش

 .جاد کنديرنده ايفرد گ ياستاندارد و در دسترس برا يها افت درمانيدر در يگونه خلل چيه بايدانجام پژوهش ن - ۷

        
  ها بانک ستيز - ۴فصل  
 بايدنامه  تيرضا در. باشد آگاهانهت يبا اخذ رضا بايد نيانسا منشأبا  نيبد يا اجزاي ها ء، بافتاعضا يساز رهيذخ - ۱

 . آورده شود يآت ياحتمال يها و استفاده داري نگهنحوه و مدت 

ي صورت ن دريا. بانک خارج شوند ستيش از زيها فرد حق دارد هر وقت که بخواهد درخواست کند که نمونه - ۲
 .باشد يابيا قابل ردينمونه مشخص  ي دهندهت يست که هوا

ا ياز فرد  بايدد يهر پژوهش جد يبرا، باشد يابيا قابل رديمشخص ، نمونه ي هدنت فرد دهيکه هو يدر صورت - ۳
 .گرفته شود آگاهانهت ياو رضا نيقانو ي ندهينما

، هياول يکل ي نامه تيتوان با استناد به رضا ، مينباشد يابيقابل ردها  ي آن ت دهندهيکه هو ييها در مورد نمونه - ۴
 . انجام داد نامه يترضاد را بدون اخذ يجد هاي پژوهش

وجود  يو پژوهش نيدرما ي که امکان استفاده يدر صورت - ها بانك ستيزره شده در يذخ هاي بافتدر استفاده از  - ٥
ت يفيزان و كميبه  بايدپژوهش نانجام ، در هر حال. داده شود نيت به مصارف درماياولو بايد - داشته باشد 

  .کندوارد  يا لطمه نيدرما يها استفاده
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  انيرو و گامت بر پژوهش ياخالق يراهنما

  
  مقدمه

 يشرفت گسترده و قابل توجهيپر ياخ يها دههد مثل در يتول يفناور ستيو ز يشناس ستيز يها نهميدانش بشر در ز
دانش ، آن يپشد و در وارد  يديبه دوران جد ميخارج رح يبارور يها كنيتك يريكارگ ن تحول با بهيا. استافته ي
، جهيدر نت. شدر برخوردار ينده و چشمگيفزا ياز رشد يبارور كمك يها فناوريو  يد مثليتول يشناس ستيز

. د آورديرا پد يا ژهيو ياخالق يها دغدغهي، شگاهيآزما يحاصل از بارور يها انيگامت و رو يپژوهش بر رو
با مالحظات و  –اجد کرامت است که و -انتساب آن به انسان  ي واسطه بهني، ان انسايگامت و رو يپژوهش بر رو
ن راهنما يعالوه بر ا بايدپژوهشگران . اند ن راهنما مورد اشاره قرار گرفتهياست که در اتوأم  يا ژهيو يالزامات اخالق

اخالق در  ياختصاص يگر راهنماهاياخالق در پژوهش و د ميعمو ين و مقررات کشور شامل راهنمانير قواياز سا
 ياست که بر رو هايي پژوهش مين راهنما ناظر بر تمايمفاد ا. ت کننديرا رعاها  آن ند وباش آگاهپژوهش کشور 

  . رنديگ ميانجام ) يجاد بارداريش از ايتا پ( يشگاهيان آزمايا رويگامت 
 

  نيکرامت انسا: فصل اول
 يها ر جنبهيا ساي يسالمت بارور يبرا كه آن شود، مگر انجام انسان ا گامتي انيرو يرو بر بايدن يپژوهش چيه - 1

  . باشد نداشته وجود نيانسا ا گامتي انيرو يبرا يگريد مناسب نيگزيجا وباشد  يسالمت انسان ضرور
 دست به يق روابط تجاريکه از طر نياياز رو  ا استفادهني، يان انسايا رويا فروش گامت يد يهر گونه خر -2

  . آمده باشد ممنوع است
 است قبول قابل يصورت در تنها انيرو يرو بر پژوهش. است ممنوع يپژوهش هدف با انسان انيرو ديتول  -3

 يبرا مانده يباق ياضافهاي  انيرو از و باشند دهش ديتول مثل ديتول و ينابارور درمان قصد بهها  انيرو آن که
  .شود استفاده پژوهش
که روش  ير صورتو د نيبا هدف درما نيان انسايد رويتولني، درما - يپژوهش يساز هيدر مورد شب: تبصره
 .مجاز است، مورد نظر در دسترس نباشد يادنيد سلول بيتول يبرا ينيگزيجا

 يبرا ييها کاز تخم. پژوهش ممنوع است يو استحصال تخمک از بدن انسان تنها برا يگذار تخمک يالقا -4
اد آمده يز يورکمک بار فرايندان يشده و در پا القا و استحصال ياستفاده شود که با هدف بارور بايدپژوهش 
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 .حاصل شده باشند) يادنيب هاي سلولاز ، مثال يبرا(ا در خارج از بدن ، يباشند
 روز ۱۴ از تر بيش سن با يها انيرو يرو بر ،هستند انيرو بيتخر اي بيآس مستلزم کهيي ها پژوهشانجام  -5

 . )دشو مير گرفته نشده است در نظ منجمدان يكه رو نيمدت زما، در موارد فوق( است ممنوع، لقاح از پس

همان  يبرا نيبا هدف درما، شود يکه قرار است منجر به باردار نياياز رو) يوپسيشامل ب( يدستکار :تبصره -
 .بالمانع است، انيرو

 .باشد پژوهش هدف به دنيرس يبرا الزم تعداد حداقل بايد پژوهش مورد يها انيرو تعداد  - 6
 :نسان ممنوع استزير بر روي گامت يا رويان ا با اهداف پژوهش -7

   ينژاد به ٧- ١
   افزايي توان و ژنتيکي سازي به ٧- ٢
  وانيح و انسان يمرايا کاي ديبريه موجودات ديتول  ۷- ۳

   ، مگر با هدف درمانيشود منتقل رحمکه قرار است به  رويان انسآن ايتغيير محتواي ژنتيكي گامت  ٧- ٤
 انسان يمثل ديتول يساز هيشب ٧- ٥

 
 يو رازدار هانهآگا تيرضا: دوم فصل 

ت يرضا، توان به آن نام فرزند را اطالق نمود مين است و نيزوج هاي گامتان حاصل از يکه رو يياز آنجا -8
در . ان استفاده شده استيجاد رويا يبراها  آن گرفته شود که از گامت ينياز زوج بايدشرکت در پژوهش 

 .شود ميان گفته يصاحبان رو، ن مذکورين راهنما به زوجيا
 ي تهميککسب مجوز ان و يروصاحبان از  نامه رضايتاخذ از به ني نيانسا انيرو ير گونه پژوهش بر روه -9

 . داخالق در پژوهش دار

شركت در پژوهش كامالً از  يت برايو اخذ رضا نياطالع رسا فرايندشوند که  آگاه بايدان يصاحبان رو -10
 يها نامه طرح ميدر تما ن نکتهيذکر ا. ستني يتين رضانيو درمان منوط به چ مجزاست ينابارورروند درمان 

 . است يضرور يپژوهش

پس . رنديدر پژوهش پس بگان ياستفاده از رو يت خود را برايتوانند در هر زمان رضا ميان يرو صاحبان -11
 .ان به رحم باشديتواند تا قبل از انتقال رو ميت فقط يگرفتن رضا

  .کنند محدود يخاص افراد به را خود يياهدا انيرو از استفاده که ندارند حق انيرو صاحبان -12
 حفظ انمي نيا در. كنند ثبت قاًيدق را ها انيرو و ها گامت يشناخت ستيز منشأ به مربوط اطالعات بايد پژوهشگران 
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  .است يضرور فوق اطالعات بودن يخصوص تيرعا و صحت
 

 شود مي يان منجر به بارداريرو يکه پژوهش رو يموارد: فصل سوم

فرزند حاصل  يبرا منافع آناس با يدر قشركت در پژوهش  ياحتمال يها انيز بايد ها پژوهش گونه ايندر  - ١
امكان هر گونه خطر ، د استيآوردن اطالعات جد دست به يكه فقط براهايي  پژوهشدر . ه باشديقابل توج
  .رش استير قابل پذيغاي  هافزود
ات ا مخاطريان و يرو يبراتمال هر گونه عوارض ناخواسته كه اح کنندنان حاصل مياط بايدپژوهشگران  - ٢

  . ممكن استن حد تري کمدر ، سالمت فرزند حاصل يمدت برا نيطوال
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 کيژنت يها پژوهش ياخالق يراهنما

 
 مقدمه

از  آگاهيبا  چنين هم؛ نيك انسايژنت يها داده ي ژهيوهاي  تيحساس و كيشرفت روزافزون علم ژنتيتوجه به پ با
 هاي پژوهش تميد بر اهيتأك و با اند همراه نيک انسايژنت هاي پژوهشکه با  ميمه ياخالقي ها نيظات و نگرامالح
، كيژنت هاي پژوهشدر  ين اخالقيت اصول و موازيرعا، ها يماريب و درمان ميارتقاء سالمت عمو در كيژنت

  . شود ميرائه ا زيرك به شرح يژنت هاي پژوهش ياخالق يراهنما، نيبنابرا. است يضرور
ر يو سا كميپروتئو، كيژنت يها داده يساز رهيذخ استفاده و، پردازشي، آور جمع ناظر بهن راهنما يمقررات ا
و  كميپروتئو، كيژنت يها دادهن راهنما يدر ا. است يپژوهش با هدفي ستيزهاي  و نمونه نيانسا ياطالعات سلول

 به ن راهنمايا. رنديگ ميک مورد اشاره قرار يژنت يها ن دادهبه اختصار تحت عنوا نيانسا ير اطالعات سلوليسا
ا ين نسب ييتع، که با هدف کشف جرم ييو قضا يسيپل يها يبررس رينظ، ندارند يت پژوهشيکه ماه ييها استفاده

 ميعمو ياز راهنما، ن راهنمايپژوهشگران موظفند که عالوه بر ا. کند ميدا نيم پميتع، رسند ميموارد مشابه به انجام 
که انجام  يپژوهش کشور در مورد ميرس يمقررات و راهنماها، ننير قوايو سا يعلوم پزشک هاي پژوهشاخالق در 

  . ت کننديرا رعاها  آن باشند و ، آگاهدهند مي
  
با هدف  كه نديآ ميشمار  به مجاز ياخالق نظر از يصورت درتنها  نيانسا آزمودني يبر رو كيژنت هاي پژوهش -١
 :شده باشند يطراح زيراز موارد  يکيشرفت حداقل يا پيارتقا 

  . دارند کيژنت منشأ که ييها نيناتوا اي ها يماريب يغربالگر اي يبند ص، طبقهيتشخ ـ۱-۱
  .  يماريب ابتال به استعداد صيا تشخي يبررس ـ ۲-۱
ـ  هـا  يمـار يب بهها  آن فرزند يابتال خطر نييتع جهت ها زوج اي افراد به مشاوره ي ارائه ـ ۱- ۳ ـ معلول اي  منشـأ  يدارا يهـا  تي

   كيژنت
   يبخش توان اي ها يماريدرمان ب اي يريشگيپ ـ ۴-۱
   نيقانو يو پزشک ييقضا اقدامات گريد و ني، مديي، جنايحقوق يها يبررس ـ ۵-۱
   يشناخت تيجمع کيژنت يها پژوهش ـ ۶-۱
 :نادرست است ياز نظر اخالق، باشد زيرا با اهداف يموارد  ي انجام هر گونه پژوهش که دربردارنده -۲

 ) کزنيوژي( ينژاد به -۲- ۱
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  انسان يد مثليتول يساز هيشب - ۲- ۲
 يا گروهي يفرد) Stigmatization( نيانگ ز ايض يتبع - ۲- ۳
 ن انسان يادنيب يها يا حقوق و آزادي نينقض کرامت انسا - ۲- ۴

ق و جامع خطرات و عوارض يدق يبعد از بررس دبايژنوم انسان  يبر رو يا دستکاريهر گونه مطالعه  - ۳
و غالب بودن منافع  ينان از فقدان عوارض جدميبعد و حصول اط يها و نسل آزمودنيفرد  يآن برا ياحتمال
 .به انجام برسد يبه خطرات احتمال ياحتمال

، مگر است نادرست ياخالق نظر از باشد يآت يها نسل به انتقال قابلکه  ناانس در کيژنت يدستکار گونه هر - ۴
 .داشته باشند يکه ماهيت درمان يموارد

بايد همانند ديگر انواع  - ي قانوني او در موارد لزوم  يا نماينده -آزمودني از اخذ رضايت آزادانه و آگاهانه - ٥
منطبق با مندرجات راهنماي عمومي و ساير راهنماهاي اختصاصي اخالق در ها بر روي آزمودني انساني،  پژوهش

  . پژوهش کشور انجام گيرد
، باشند شده آوري جمع يپژوهش هدف با كيولوژيبهاي  نمونه اي نيانسا كيژنت يها داده كه يدر موارد - ۶

 به بازگشت قابل ريغ طور به اطالعات نيا كه آن مگر، کند لغوخود را  ي هياول تيرضاار را دارد که ين اختيا آزمودني
  . شود آزمودني يبرااي  هميجر اي خسارتموجب  بايدن تيرضا لغو. دنباش استناد قابل يمشخص فرد چيه

ا يدر ارتباط با سالمت  يا کننده ييگو شيج پيباشد که ممکن است نتا يي)ها( اگر پژوهش شامل انجام آزمون - ٧
زمون آ يآمدها يت و پينان از درک مناسب ماهميعالوه بر حصول اط، داشته باشند آزمودني يزندگ يها ر جنبهيسا

 كيژنت ي مشاوره. شوداو فراهم  يمناسب برا يكيژنت  ي مشاوره ، بايدتياخذ رضا فرايند يدر ط آزمودني ياز سو
 و فرد يفرهنگ طيشرا با متناسبهاي  رهنمود شامل،  قضاوت بدوني، داور شيپ بدون، دار رجهتيغ بايد 

 . باشد يو منافع حداكثر ي رندهيدربرگ

 سالمت با ارتباط در يا کننده ييگو شيپ جينتا است ممكن که باشد يي)ها( آزمون لشام پژوهش كه ميهنگا - ٨
 اي– شانيا به ياحتمال نيرسا اطالع ي نحوه ، بايدباشد داشته آزمودني کانينزد اي بستگان يزندگ يها جنبه ريسا اي

 .شود درج نامه تيرضا در و رديگ قرار بحث مورد تيرضا اخذ فرايند يط در – جينتا ماندن محرمانه

 افراد اي، يماريب عالمت بدون حامالن به چنين هم و هستند يارث يماريب اي تيمعلول دچار كه نيمارايب به - ٩
 در موجود امكانات مورد در الزم ، آگاهيمناسب روش به و مناسب زمان در بايد ) مشكوك اي شده ثابت( مستعد
 اخذ از پس بايد  پزشك، باشد الزم ماريب بستگان از يكي درمان، يليدال به اگر ضمناً. شود داده يماريب ي نهميز

 . كند ارائه را الزم اطالعات او بستگان به, يو نيقانو ي ندهينما اي مطالعه مورد فرد تيرضا
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  . كرد منع خود يكيژنت يها داده به يدسترس از بايدن را يفرد چيه -١٠
کسب  تيرضامفاد  با كه يگريد هدف يبرا بايدن، شده آوري جمع كيولوژيبهاي  نمونه و كيژنت يها داده -١١
 . شوند گرفته كار به دارد رتيمغا شده

مشروط به  را ها دادهن يا، باشد شده قطع ريپذنا برگشت طور به فرد با نيک انسايژنتهاي  داده ارتباط اگر -١٢
 . داد قرار استفاده مورد توان مي ي اخالق کميته مجوز کسب

 .رديگ قرار جامعه ارياخت در بايد نيانسا يكيژنت يها داده بر پژوهش از حاصل يهادستاورد -١٣

 . شود يفرد يمنجر به کسب منافع انحصار بايدآن ن يعيدر شکل طب نيژنوم انسا يمطالعه بر رو -۱۴

  . د باشدسودمن مادر يا جنين سالمت براي كه شود  انجام صورتي در بايد تنها تولد از پيش ژنتيكي تشخيص -١٥
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  ينيبال يها ييکارآزما ياخالق يراهنما

  
  مقدمه
 يبرا ينيبال ييانجام کارآزما. است ينيبال ي استفاده يمستندات برا ي هين روش تهيمعتبرتر ينيبال  ييکارآزما

در  که ايننظر به ، ن حالياما در ع. برخوردار استاي  هژيت ومياز ضرورت و اه يشرفت علوم پزشکيپ
ها به انجام  آزمودني يبر رو يعمد صورت به يا مداخله، ر انواع مطالعاتيبر خالف سايني، بالهاي  ييکارآزما
  . است ياخالق يها مالحظات و دغدغه ي دربردارنده، ها وهير انواع و شيش از سايب، پژوهش ي وهين شيا، رسد مي
ا يهر پژوهشگر . ت شونديرعا بايدنه مين زياست که در ا ين مالحظات اخالقتري مهم ي ن راهنما دربردارندهيا
اخالق در  ميعمو ياز راهنما، ن راهنمايعالوه بر مفاد ا ، بايدکند ميمشارکت  ينيبال ييکه در کارآزما ينگريبال

ن نير قوايز از سانيو ، اخالق در پژوهش کشور به فراخور موضوع ياختصاص يراهنماهاي، علوم پزشک هاي پژوهش
 يت مفاد راهنمايدر رابطه با رعا ويژه بهن موضوع يا. ت کنديرا رعاها  آن باشد و آگاهکار خود و مقررات مرتبط با 
  .است تأکيدمورد  پذير آسيب يها پژوهش بر گروه

   
  انيسود و ز يابيارز: فصل اول

. و اجرا شوند يطراح دستورالعمل مکتوبنامه و  طرحک يچارچوب  کامالً در بايد ينيبال يها ييکارآزما - ۱
اطالعات  چنين ، هميمالحظات اخالق بخش ي دربردارنده بايد ينيبال ييطرحنامه و دستورالعمل کارآزما

 و يتعارض منافع احتمال ان هرگونهيبي، ا حرفه يوابستگ، ان پژوهشميحا، پژوهش ي بودجهمربوط به 
 .باشد در مطالعه ب مشارکت افراديترغ يبرا دات مورد نظريتمه

در  قاخال ي تهميکآن توسط  دستورالعمل نامه و طرح تأييدو  يمنوط به بررس ييکارآزما يشروع اجرا - ۲
پژوهشگر . در حال اجرا را دارد يها ييش کارآزمايپژوهش حق پا در ي اخالق کميته. ستا پژوهش

 .دهد ته قرارميار کيدر اخت را شيپا ياز برانيمورد  اطالعات که موظف است

قابل  ينامطلوب جد ي ا عارضهيهرگونه حادثه ، پژوهش ياپژوهشگر موظف است که در طول اجر - ۳
ربط  يذ نير مراجع قانوياخالق در پژوهش و سا ي تهميبه ک، ن زمان ممکنيانتساب به پژوهش را در اول

 . گزارش دهد

پژوهشگر ارشد  لذا، پژوهش را بر عهده دارد ياخالق ينظارت بر اجرا يميت دايمسؤول ي اخالق کميته - ۴
در طول مطالعه  ينامناسب جد ي رات دستورالعمل مطالعه و هر حادثهييتغ ميتما در مورد ته رايمن کيا بايد
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 تأثيرمطالعه را تحت  يا اجراي آزمودني تنيکه ممکن است ام يديهر اطالعات جد ،چنين هم .سازد آگاه
 .اندته برسمين کيبه اطالع ا بايد را قرار دهد

 .رديم گانجا ميعل از نظر الحص يذمرتبط و  يا مجوز حرفه يدارااد رتنها توسط اف بايد ينيبال ييکارآزما - ۵

که افراد تحت مطالعه به آن تعلق دارند  يا که جامعه است  هيقابل توج نيزما تنها ينيبال ييانجام کارآزما - ۶
 .پژوهش سود ببرندآن ج ينتا بتوانند از

محرمانه ماندن اطالعات مربوط به ، ها  آزمودني يم خصوصيحر حفظالزم جهت  ياطياقدامات احت ميتما - ۷
 .ديعمل آ به بايد ها آزمودني نيو روا ميمطالعه بر سالمت جس نامطلوب تأثيرکاهش  چنين همشان و يا

در صورت و  شودن ييپس از اتمام مطالعه تع ها آزمودني يريگ يپ ي نحوه بايد، مطالعه يطراح ي در مرحله - ۸
، مناسب يها ر مراقبتيا سايدرمان ، صيتشخي، ريگ شين روش پيبه بهترها  ي آندسترس يبرا، لزوم
 .ستنيگان يفراهم آوردن خدمات را نيلزوماً به مع يدسترس. شود درنظر گرفتهدات الزم يتمه

حين و پس از مطالعه،  نامطلوب قابل انتساب به پژوهش، درحوادث  عوارض يا در صورت وقوع - ۹
تمهيدات . آزمودني، بدون تحميل هزينه به وي، فراهم آورد مناسب را براي پژوهشگر بايد اقدامات درماني و مراقبتي

 .مالي براي انجام اين تعهد، نظير بيمه کردن پژوهش، بايد در هنگام طراحي مطالعه در نظر گرفته شده باشد

ت يدر صورت رضا، گر همراهيد يها يماريب ص وجوديدر صورت تشخ بايد ميحا ي سسهؤا ميپژوهشگر  -۱۰
 .کند آگاهن موضوع يرا از ا يو ماريب

را به اطالع پزشک  ييشرکت او در کارآزماآزمودني، ت يپژوهشگرموظف است که در صورت رضا -۱۱
 .برساند يو ي خانواده

گزارش يي، که امکان شناساشود ره يو ذخ يريگکار ، بهثبت يا گونه به بايد ينيبال يياطالعات کارآزما ي هيکل -۱۲
 .باشدفراهم ها  آن قير دقيو تفس

در اثر  يشده به و لميتح يها نهيبازپرداخت هز ي تنها در محدوده بايد آزمودنيبه  يهرگونه پرداخت مال -۱۳
که احتمال داشته باشد که  - رمتعارف ياز هرگونه پرداخت غ بايد. از او باشد نيشرکت در پژوهش و قدردا

 .شود يخوددار -دار کند  ا تداوم مشارکت در پژوهش را خدشهيقبول  يفرد برا يآزاد

ها  آزمودنيهرکدام از  يبرا يا شوند که در صورت وقوع عارضه يطراح يا گونه به بايدمطالعات دوسوکور  -۱۴
ن يانجام ا ي دارد و نحوه آزمودنيآن  يکه امکان شکستن کد را برا يفرد، جاب کنديکه شکستن کد را ا
 .آورده شود ييزمادر دستورالعمل کارآ بايدن موضوع يات ايجزئ. کار مشخص باشد

ا ي ياهير گينظ داليليبه  بايدن، نشده است تأييدبر شواهد  نيمبت يکه هنوز بر اساس پزشک يا چ مداخلهيه -۱۵
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 .شمرده شود نيمستث ييمراحل استاندارد آزمون و کارآزما ميتما يبودن از ط يسنت

 يافراد در سن بارور نيا بايد، از باشدنيمورد زن  آزمودني، کيفاز  ينيبال ييک کارآزماي يبراچه  چنان -۱۶
 .کنند استفاده ياز باردار يريشگيپ يقطع هاي روشا از ي اشندنب

ز نيه تأييدين يا. ده باشديرس ي اخالق کميته تأييدبه  بايدنوع و دوز مداخله ، يپرتوتاببا  يها ييدر کارآزما -۱۷
 .باشد يتخصص يبر اساس نظر مشورت بايد

توان از  مي يدر صورت. سال سن داشته باشند ۵۰از  شيب بايد يپرتوتاببا  يها ييداوطلبان سالم در کارآزما -۱۸
در  بايدکنندگان  تعداد شرکت. شان باشديا نيمطالعه مربوط به گروه س استفاده کرد که تر کمافراد با سن 

 .از انتخاب شودنيبا توجه به هدف مطالعه و دقت مورد  ممکن تعدادحداقل 

ويي در مطالعه مد نظر باشد و داروي مورد نظر در فهرست دارويي کشور وجود ي دار که مداخله در صورتي -۱۹
چنين واردات و ترخيص داروي تحقيقاتي مورد  ي باليني و هم نداشته باشد، فرايند صدور مجوز انجام مطالعه

 .استي سازمان غذا و دارو  عهده استفاده در کارآزمايي باليني تابع مقررات و ضوابط مربوطه و به

 
 آگاهانهت يرضا: فصل دوم

 بايد نامه رضايتفرم . باشد يصورت کتب هبهمواره  بايد ينيبال ييکارآزما يبرا آگاهانهت ياخذ رضا -۲۰
شامل  –ا عدم شرکت در پژوهش يفرد جهت شرکت  گيري تصميم ياطالعات الزم برا ميتما ي دربردارنده
  .باشد –ن راهنما ذکر شده اند يا يبعد يکه در بندها ياطالعات

 ييو توانا آگاهيکه  يم پژوهشياز ت يگريا عضو دي - توسط پژوهشگر ارشد  بايد آگاهانهت يفرم رضا  -۲۱
 بايدن فرم يا. او امضا شود نيقانو ي ندهيا نماي آزمودنيو  -پژوهشگر ارشد  ي ندهينما عنوان ، بهالزم را دارد

 بايدگر يد ي شود و نسخه ميل داده يوتح آزمودنيآن به  ي ک نسخهيه شود که يحداقل در دو نسخه ته
 .شود داري نگهتوسط پژوهشگر 

 يکه دارا يفرد ثالث ، بايدمکتوب نباشد ي نامه رضايتقادر به خواندن فرم  يليکه فرد به هر دل يدر موارد  -۲۲
 او پاسخ يها به پرسش، ح دادهيتوض آزمودني يمندرجات فرم را به زبان قابل فهم برا، تعارض منافع نباشد

فرد  يواجد امضاآزمودني، ا اثر انگشت يپژوهشگر و امضا  يعالوه بر امضا بايدفرم ، ن حالتيدر ا. دهد
 ز باشدنيگفته  شيثالث پ

ها  آزمودنيکه قرار است به  يا نامه رضايتفرم ، اخالق ي تهميتوسط ک يبررس ينامه برا هنگام ارسال طرح  -۲۳
و  يبدون بررس ينيبال ييکارآزما ي نامه طرح ياخالق يررسب. وست باشدينامه پ به طرح ، بايدارائه شود

 .آن معتبر نخواهد بود ي آگاهانهت يفرم رضا يابيارز
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ا ي آزمودني. قابل فهم باشد آزمودني يبرا ه شود کهئارا نيزبا هب بايداطالعات ، تياخذ رضا يبرا  -۲۴
 بايد. را داشته باشند ييکارآزماات ييوجو در مورد جز پرس يبرا يکاف فرصت بايد وا نيقانو ي ندهينما
است که مشارکت در آن داوطلبانه است و  يپژوهش فرايندک ي يياعالم شود که کارآزما طور مشخص به
را  يحقوق و سالمت و، مراقبت از نمونه، نيدر هر زما ييا خارج شدن از کارآزمايقبول شرکت  عدم

 .قرار نخواهد داد تأثيرتحت 

از مشارکت در  يجبران صدمات ناش يدات براير تمهيسا ومه يب ات در موردبه اطالع بايد آزمودني  -۲۵
ا يکه در صورت بروز صدمه  ييها در مورد درمان بايد يو ،چنين هم. باشد داشته يدسترس ييکارآزما
 شود آگاهقرار خواهد گرفت  يار ويدر اختيي، دنبال شرکت در کارآزما به نيناتوا

که  آنهر زم. تداوم دارد آزمودني-ان ارتباط پژوهشگرياست که از آغاز تا پا آگاهانه فراينديت ياخذ رضا  -۲۶
ا تداوم يجهت قبول ها  آزمودني گيري تصميمامکان داشته باشد که در که  ديآ دست به يدياطالعات جد
 .رديها قرار گ آزمودنيار يمکتوب در اخت صورت به بايدن اطالعات يا، گذار باشدتأثيروهش . شرکت در پژ

 علت بهت و يورذتحت مح ت خود رايرضاها  آزمودنياط شود که ياحت ، بايدتياخذ رضادر زمان  -۲۷
 بايد آگاهانه  تيرضا، ن احتمال وجود دارديکه ا يدر موارد. باشند نداده. . . و يادارني، درما يوابستگ

 .کسب شود، ندارد مودنيآزبا  يا ن رابطهنين حال چيو در ع دارداز مطالعه  يکه اطالع کاف يگريتوسط فرد د

 نبايدتيم پژوهش  ييک از اعضا  چاز همين رو، هي. شروع و تداوم شرکت آزمودني در پژوهش بايد آزادانه باشد  -۲۸
 .وريت قرار دهندذتحت مح يا /مطالعه مورد اجبار، تطميع، اغوا، تهديد و در مشارکت ي را براي ادامه ها آزمودني

اخذ ، جبران شود بايدها  آزمودني يرات قابل انتساب به پژوهش براعوارض و خسا ميجا که تما از آن  -۲۹
ن امر يا. گنجانده شودآگاهانه ت يدر فرم رضا بايدندارد و ن ينيبال ييزماآدر کار يگاهيچ جايبرائت ذمه ه

 .کند ميز يمتما نيدرما ي نامه رضايترا از  يپژوهش ي آگاهانهت يرضا

 :ل باشدياطالعات ذ ي دربردارنده ، بايدشود ميداده  آزمودنيت به يااخذ رض يبرا کهآگاهانه ت يفرم رضا  -۳۰

  ييعنوان کارآزما -٣٠- ١
  ييکارآزما يت پژوهشيماه  -٣٠- ٢
  ييهدف کارآزما  -٣٠- ٣
    ا مداخلهيبه هر درمان  يص تصادفيو احتمال تخص ييدر کارآزما) مداخله اي(درمان  -٣٠- ٤
  ميرتهاجيو غ ميتهاج هاي روششامل  يريگ يپ هاي روش -٣٠- ٥
 ها دنيآزمو تيمسؤول -٣٠- ٦
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 . دارد يت پژوهشيکه ماه يياز کارآزما ييها جنبه -۳۰- ۷

  ها آزمودني يبرا ييکارآزما ينيب شيمخاطرات قابل پ -۳۰- ۸
 شود مين ينيب شيپ يگونه منافع چيه ييک کارآزمايدر چه  ، چنانکنندگان شرکت يانتظار برا منافع مورد -۳۰- ۹

  . باشد آگاهاز آن  آزمودني بايد
د يو ذکر خطرات و فوا، ص به گروه دارونماياحتمال تخص، آن يح معنايضتو، در صورت استفاده از دارونما - ۳۰- ۱۰

  دارونما ي افت کنندهيا گروه دريص به شاخه يدر صورت تخص ياحتمال
باشد به همراه منافع و خطرات  آزمودنيدسترس  هاي درماني جايگزين که ممکن است در روش -٣٠-١١

  ها آن ي بالقوه
  يمداخالت پژوهش ي واسطه هب آزمودنينه به يل هزميعدم تح -٣٠-١٢
  . جاد شوديفرد ا يممکن است برا ييان کارآزمايکه در جر يصدمات غرامت و درمان -۱۳-۳۰
 ي زان و نحوهمي ،شود ميکنندگان در مطالعه پرداخت  در قبال مشارکت شرکت يوجه که يدر صورت -۱۴-۳۰

  . ذکر شود پرداخت آن
 .دشو ميدر اثر شرکت در مطالعه متحمل  آزمودنيکه  يبازپرداخت مخارج -۱۵-۳۰

 ييهر مرحله از کارآزما درها  آزمودني که اينح به يو تصر ييمشارکت افراد در کارآزماداوطلبانه بودن  -٣٠-١٦
ا يرا پرداخت کنند  يا خسارتيمه يالزم باشد جر که اينن حق را دارند که از مطالعه خارج شوند بدون يا

 . رديقرار گ تأثيرشان تحت يدرمان معمول ا

که  نحوي بهو  يآمار صورت بهج يح به انتشار نتايها و تصر آزمودني يصبودن اطالعات شخ محرمانه -٣٠-١٧
  . فاش نشود ياطالعات فرد

  اخالق در پژوهش ي تهميرا خواهند داشت، از جمله ک آزمودنيبه اطالعات  يکه حق دسترس ياشخاص - ٣٠- ١٨
ها در  شارکت آنسالمت افراد يا تأثيرگذار بر تداوم م چه اطالعات جديدي در مورد چنانکه  تصريح به اين - ٣٠- ١٩

  . او در اولين فرصت در جريان قرار خواهند گرفتقانوني  ي هيا نمايندآزمودني دسترس قرار گيرد، 
 ايتواند در زمان وقوع عوارض ناخواسته  مي آزمودنيکه  يا اشخاصي شخصتماس  ي نام و شماره -٣٠-٢٠

  . رديتماس بگها  آن باتر  بيش کسب اطالعات يبرا
  . دابيشرکت فرد در مطالعه ممکن است خاتمه ، طيکه در آن شرا يطيف شرايو توص ينيب  شيپ - ٣٠- ٢١
 ييافراد در کارآزما مدت زمان مورد انتظار مشارکت -٣٠-٢٢

  شانيا يا حرفه يها يپژوهشگران و وابستگ يتعارض منافع احتمال -٣٠-٢٣
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ا ي يپژوهش ي سسهؤم، شودق يا تعليافته يمقرر خاتمه  قبل از موعد ييکارآزما يليبه هر دلچه  چنان  -۳۱
مورد  يريگينان دهد که درمان مناسب و پمياط اوبه  کند وموضوع مطلع  نيرا از ا  آزمودني بايد پژوهشگر

 .شدانجام خواهد ها  ي آناز براني

 
 دارونما: فصل سوم

، رانهيگ شيپ هاي روشن يدر مقابل بهتر بايد مورد آزمون روش ييو کارآ عوارض، خطرات، ديفوا  -۳۲
 .رديسه قرار گيمقا مورد موجود نيا درماي يصيتشخ

، ا مداخالت استاندارد وجود داشته باشدي درمان که يدر صورت ينيبال يها يياستفاده از دارونما در کارآزما  -۳۳
 ليمگر در موارد ذ، رقابل قبول استيغ
  باشد درمان استاندارد نسبت به دارونما وجود نداشته تر بيش ياز اثربخش يشواهد -  ٣٣- ١
البته . دار آن در دسترس نباشديپا تأمينا عدم ينه يهز يها تيمحدو دليل بهاندارد درمان است - ٣٣- ٢

که  ين مورد شامل حالتيا، نيبنابرا. استسالمت  دگاه نظامينه از ديپرداخت هز هاي محدوديتمنظور از 
، ن باشدرممکيدرآمد غ افراد کم يک جامعه ممکن و براي نيافراد غ يبرا بخشتأمين درمان استاندارد اثر

 . شود مين

و درمان استاندارد  اشندب ماران مورد مطالعه نسبت به درمان استاندارد مقاوميب ي جامعهچه  چنان - ٣٣- ٣
 .آنان وجود نداشته باشد ين برايگزيجا

مراه درمان استاندارد باشد و به هر ه ک درمان بهتوأم ي تأثير يبررس ييکارآزما که هدف يوقت -  ٣٣- ٤
 . ده باشندکرافت يدرمان استاندارد را در، افراد مورد مطالعه ي هيکل يليدل

 درمان استاندارد نگه يماران رويو اگر ب کنند  ميماران درمان استاندارد را تحمل نيب که يوقت -  ٣٣- ٥

و  جاد شودياها  ي آنبرا يرقابل برگشت با هر شدتيغ يها انيعوارض مرتبط با درمان و ز، داشته شوند
 .وجود نداردها  ي آنبرا ينيگزيندارد جادرمان استا

قرار  يمورد بررس فيت خفيک وضعي يا درمان براي صيتشخي، ريگ شيک روش پيکه  نيزما -  ٣٣- ٦
قرار  يرقابل برگشتيا غي ديشد يخطر اضاف در معرضکنند  ميافت يکه دارونما در نيمارايرد و بيگ مي
 .رنديگ مين

 :شروط زير صادق باشد ي که کليه دارونما پذيرفته نيست مگر در مواردي عنوان هاستفاده از جراحي دروغين ب  -۳۴

   يت زندگيفيک و ل دردياز قب، باشد) نيذه(و يسوبژکتسنجش  امد مورديپ -۳۴- ۱
، مداخله يق اثربخشياس وجود نداشته باشد و تنها راه سنجش دقيقابل ق استاندارد يجراح -۳۴- ۲
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  .دن باشيدروغ يکنترل جراح استفاده از
  .باشد نييپا ين به حد قابل قبوليدروغ يخطر جراح -۳۴- ۳
چ يرند که هين قرار بگيدروغ يممکن است مورد جراح که ايناز  آگاهيکامل و با  يمار با آزاديب -۳۴- ۴

  .باشد داده يت کتبيرضا، نداردها  ي آنبرا نينفع درما
ت دستورالعمل ارائه يرعا مورد نظر بان را در مورد مداخله يدروغ يانجام جراح ي اخالق کميته -۳۴- ۵

  .ص بدهديشده مجاز تشخ
 

 تپرداخت غرام: فصل چهارم 
که اگر فرد وارد  نحوي به، باشد ييکارآزمااز مشارکت او در  يناش که آزمودنيهر گونه خسارت وارده به  -۳۵

 .مناسب جبران شود نحو به بايد، داد ميرخ ن يو يبرا ين اتفاقنيشد چ ميمطالعه ن

ا يپرداخت غرامت چه فرد  ولؤمشخص شود که مس بايد آگاهانهت يو فرم رضا ييستورالعمل کارآزمادر د -۳۶
جبران خسارت  مسؤول ييکارآزما ياصل يمجر، ن مورديدر صورت مشخص نشدن ا. است نيسازما

 .وارده و پرداخت غرامت است

جبران شود و مشروط به  ايدبدر هر صورت  ينيبال يها ييدر کارآزما آزمودنيجبران خسارت وارده به  -۳۷
 .ستنير پژوهشگر ياحراز تقص

 :شود مير مشمول پرداخت غرامت نيموارد ز  -۳۸

  ا قابل درماني مختصر يا ناراحتيدرد مانند  ييجز يها بيآس -  ٣٨- ١
  . مطالعه نتواند اثر مورد انتظار را داشته باشد مورد يا دارويکه فرآورده  ميهنگا -  ٣٨- ٢
  . رو به وخامت گذارد يماريب، دارونمان مصرف يدر ح -  ٣٨- ٣
  . رخ داده باشد ماريخود بر يدر اثر تقصکه  يبيآس -  ٣٨- ٤
 ينيبال ييکارآزما ۴فاز  -  ٣٨- ٥

ي جبران خسارت، ميان آزمودني و پژوهشگر اختالف نظر وجود داشته  در مواردي که در مورد لزوم يا نحوه  -۳۹
 .شود گيري مي ي مطالعه ارجاع شده و در کميته تصميم يدکنندهي اخالق در پژوهش تأي باشد، موضوع به کميته
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  يادنيبهاي  سلول اپژوهش ب ياخالق يراهنما

  
  مقدمه 

را در جهت کاهش  ياديز يدهاميا سلول بالغ، اي نيان انسايرو منشأبا  يادنيب هاي سلولپژوهش با استفاده از 
 ياخالق يها ن حال مالحظات و دغدغهياما در ع. آورده  استد يپد ي سخت درمانها يماريو درمان ب آالم بيماران

را دربر  نيان انسايها و احترام به رو آزمودني نيميمانند ا ميمه يها ها حوزه ن دغدغهيا. ستز دارانيخاص خود را 
   .رديگ مي

امات و مالحظات ها در گرو رعايت الز گونه پژوهش مندي صحيح و پايدار از فوايد و مزاياي اين ترديد، بهره بي
ي  در تدوين اين راهنما، عالوه بر تجربه. دان ها در اين راهنما فهرست شده ترين آن ي اخالقي آن است که مهم ويژه
رويان  يي آن به سالمت انسان و نيز جايگاه اخالق و نگاه ويژه  ياسالم يايران يي جهاني از فرهنگ غن انباشته

  . انساني بهره گرفته شده است
ن يعالوه بر مفاد ا بايدکند،  ميمشارکت  يادنيب هاي سلولکه در پژوهش با استفاده از  ينگريا باليژوهشگر هر پ 

اخالق در پژوهش کشور به  ياختصاص ي، راهنماهايعلوم پزشک يها اخالق در پژوهش ميعمو يراهنما، از راهنما
  . دت کنيها را رعا باشد و آن آگاه ن و مقررات مرتبط با کار خودنير قوايز از سانيفراخور موضوع، و 

  
 :پرتوان عبارتند از يتوليد سلول بنياد يمنابع مجاز برا - ۱

   يبه روش لقاح مصنوع يناباروراز درمان نيمازاد بر  يها انيرو -۱- ۱
  سقط شده يها جنين -۱- ۲
  نيدرما - يپژوهش يه سازيشب ان حاصل ازيرو -١- ٣
  پرتوان القا شده يادنيسلول ب -١- ٤
 د شدهبند ناف يا جفت نوزاد متول -١- ٥

 .اند، اما زياد آمده باشند هايي استفاده شود که ابتدا با هدف درمان ناباروري توليد شده تنها از روياند يبا - ۲
 يجانور ي ا گونهيگر يدر رحم زن د بايدوجه ن چي، به هيادنيان اهداشده به منظور استخراج سلول بيرو - ۳

 .ن شوديگزيگر جايد
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مورد استفاده  يتوليد سلول بنياد يکه برا يديگر يه بافت انسان، جنين يا هر گونروياني تخمک ، اسپرم، - ۴
 .دست آمده باشند ، نبايد از طريق معامالت تجاري بهگيرد يقرار م

طور در صورت وجود نفر  نميه. گرفته شود يا جنين انياز هر دو والد رو بايد، آگاهانهت آزادانه و يرضا - ۵
استفاده از   يو آزادانه برا آگاهانهت يهنگام اهدا، رضا دبايکه گامت اهدا کرده باشد،  يکس نيعيسوم، 
 .گرفته شود ييان نهايرو

همان  بايدن شود يها استفاده م آن يحاصل از کار درمان ياضاف يان هايي که از رومتخصصان درمان نابارور - ۶
  . برند مي کار بهرا  يادنيسلول ب ، پژوهش و درمان يباشند که برا يپژوهشگران

در رابطه با انجام دادن  يبر تصميم گير يچ تاثيرينبايد ه يبه دست آوردن سلول بنياد يز جنين برااستفاده ا - ۷
کنند بايد از  يم ين تصمم گيريکه درباره سقط جن يبه همين منظور فرد يا افراد. ن داشته باشديسقط جن
 .که قرار است پژوهش را انجام دهند کامالً مستقل باشند يگروه

هاي مورد استفاده بايد مازاد  صرفاً جهت دستيابي به سلول بنيادي ممنوع است و تخمک استخراج تخمک - ۸
 بر نياز درمان ناباروري باشند 

 :هاي بنيادي پرتوان القاشده نبايد سلول - ۹
 ؛ طور مستقيم به اشخاص اهدا شوند؛ مگر در اهداي اتولوگ طي پژوهش به -٩- ١

 ؛ ترکيب شوندبا رويان انسان يا رويان غيرانساني  -٩- ٢

 . به جنين انسان يا جنين غيرانساني پيوند زده شوند -٩- ٣

 .است ميشرکت کنندگان در پژوهش الزا ياز تمام  آگاهانهت آزادانه و ياخذ رضا -۱۰
 .ق، اختصاصاً گرفته شوديو آزادانه براساس نوع تحق آگاهانهت يرضا -۱۱
که ممکن است در  ياطالعات يبايت تمام ،يادنيسلول بو آزادانه از اهداکنندگان منابع  آگاهانهت يجهت گرفتن رضا -۱۲

 :از جمله موارد ذيل. ارائه شوند يفرد موثر باشند به و يريتصميم گ
 توضيح نوع استفاده از موارد اهدايي -١٢- ١

  احتمال تخريب موارد اهدايي در مسير استخراج سلول بنيادي -١٢- ٢
 يندهي موارد اهدايي به مدت طوالني جهت استفاده در آ امکان ذخيره -١٢- ٣

  )ي دور چه در حال حاضر و چه درآينده( سود مالي احتمالي ناشي از انجام تحقيق -١٢- ٤

 . شوند مند مي شود، بلکه تمام مردم از آن بهره كه منفعت درماني و پزشکي حاصل از تحقيق فقط به اهداکننده محدود نمي اين -١٢- ٥

 .د کردرضايت دادن و ندادن اهداکننده، خللي در روند درماني او وارد نخواه -١٢- ٦
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در درمان  يبدون آن که خلل تواند از مطالعه خارج شود ي در پژوهش در هر زمان مي کننده شرکت -۱۲- ۷
 . او وارد شود يعاد يها

كه رويان اهداشده براي ايجاد باروري  ي رويان را از اين در موارد اهداي رويان، الزم است اهداکننده -۱۲- ۸
  .شود، مطلع کرد در زوج ديگري استفاده نمي

 .هاي عفوني و ژنتيکي غربالگري شود نده بايد براي بيمارياهداکن -۱۲- ۹
 .هاي اهدايي تغييرات ژنتيکي پيدا کنند امکان دارد سلول -۱۰-۱۲
گونه حق استفاده از اين  هاي اهدايي وجود دارد ولي اهداکننده هيچ امکان تجاري شدن سلول -۱۱-۱۲

  . امکان را ندارد
در پژوهش کامالً محرمانه  کننده شرکتراد اف يمشخصات شخص بايد، »يرازدار«ت کامل اصل يهت رعاج -۱۳

 .شودحفظ 
فراهم  ياصل رازدار ياجرا يرا برا) ياز جمله کدگذار(دات الزم يتمه نيو درما يالزم است مراکز پژوهش -۱۴

 .ن اطالعات را نابود کننديا بايدصورت  نير ايدر غ. کنند
 .ز شوديپرهکنندگان  در مورد شرکت يرضروريغ ياطالعات شخص آوري جمعاز بايد  -۱۵
  .هاي حيواني انجام گيرد کافي بر روي مدل يالزم است مطالعات پيش بالين  -۱۶
 :هاي حيوانات کوچک بايد براي مقاصد زير استفاده شود از مدل -۱۷

 شده آزمودن کردن پيوند سلول بنيادي نوع وحشي، بيمار يا تصحيح ژنتيکي -١٧- ١

 ارزيابي بهبودي پس از سلول درماني -١٧- ٢

 هاي زيستي ترميم بافت رسي مکانيسمبر -١٧- ٣

 ي بيماري براي کارآمدي ها، سن و درجه ارزيابي ميزان و مسير سلول درماني - ١٧- ٤

هاي حيوانات کوچک  هايي که مدل يکي در پژوهش. هاي حيوانات بزرگ در دو جا مورد نيازند مدلدرمان -۱۸
  ثل استخوان، غضروف يا تاندون هاي ساختاري م ها کافي نيستند؛ ديگر در پژوهش روي بافت در آن

 کردنفراهم  يگيرند که برا يانجام م ي، در صورتنير انسايغ) يها ماتيپر(نخستيان  يمطالعات رو -١٩
تحت  بايدن مطالعات يا .ي استابيرقابل دستيغديگر  يي مورد نياز باشند که از روش هااطالعات ضرور
  .ک دامپزشک ماهر انجام شونديم ينظارت مستق
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  ريپذ بيآسهاي  پژوهش بر گروه ياخالق ينماراه

  
  مقدمه
در برابر دچار شدن به  يخاص يپناه يا بيشوند که استعداد  مير محسوب يپذ بياز افراد آس يا گروهي يفرد

ها  انسان ميتما، عام کلمه يبه معنا. داشته باشند) نيا رواي نياعم از جسما( ميا تهاجيب يا آسيجراحت 
 يها گر طرفيو د –ش يخو يها آزمودني ميتما يريپذ بينسبت به آس بايدپژوهشگران راين، بناب. رنديپذ بيآس
  . و حساس باشند آگاه –ر در پژوهش يدرگ

از  يتر ژهيت ويان را در وضعمياز آد يبرخي، ت اجتماعيا وضعي يماريا بير سن ينظي، خاص يژگيو ياما گاه
 ي ژهين حالت ويگاه ا ن جلوهتري ، مهمديآ ميان ميوهش به که سخن از پژ ميهنگا. دهد ميقرار  يريپذ بيآس
ا ي »بودن آگاهانه«ن معنا که امکان يبه ا. و آزادانه است آگاهانهت يدر دادن رضا نيتوا ا کمي نيناتواي، ريپذ بيآس
  . تر است نييپا يا در حد قابل مالحظهي، سه با افراد عاديدر مقاپذير،  آسيبدر افراد ، تيرضا" آزادانه بودن"

 يبرا، همراه است يخاص ياخالق يها ها و دغدغه يژگيکه با و ين حالير در عيپذ بيآس يها گروه يپژوهش بر رو
ت يبا رعا بايدمنع شود بلکه  بايدن ها پژوهش گونه اينانجام بنابراين، . است يد و گاه ضرورين افراد مفيخود ا

دن يان ديدار شدن حقوق و ز از خدشه، د پژوهشياز فوا يمند ههرن بيگردد تا در عتوأم  يو اخالق نيمالحظات قانو
  . شود يرين افراد جلوگيناموجه ا

مقدمه و فصل . ر استيپذ بيآس يها در رابطه با گروه ياخالق يها ن دستورالعملتري مهم ي ن راهنما دربردارندهيا
در رابطه  ييها اند اما در ادامه فصل ر صادقيپذ بيآس يها گروه ميتما ين راهنما در رابطه با پژوهش بر رويات ايکل

نوزادان : ها مشتملند بر ن گروهيا. برخوردارند آورده شده است يت خاصمير که از اهيپذ بيآس يها از گروه يبا برخ
  . يماران اورژانسيان و بنيزندا، ها ننيزنان باردار و جني، ناتوانان ذه، و کودکان
پژوهش از  يش از آغاز طراحيپ بايدکنند  مير پژوهش يپذ بيآس يها از گروه يياه آزمودني يکه بر رو نيپژوهشگرا
 چنين، هم. ت کننديو اجرا و گزارش پژوهش رعا يمراحل طراح ميآن را در تما، کسب کرده آگاهين راهنما يمفاد ا
مرتبط با  يرن و مقررات کشونيو قواي اختصاص ير راهنماهاياخالق در پژوهش و سا ميعمو ياز راهنما بايد

  .ت کننديز رعانيرا ها  ، آنبوده آگاهپژوهش خود 
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  اتيکل: فصل اول
استفاده شود و تنها در  يحيترج آزمودني عنوان بهر يپذ بياز افراد آس بايدن يعلوم پزشک هاي پژوهشدر  - ١

 .باشددليل موجهی برای آن وجود داشته   ن افراد در پژوهش استفاده شود کهياز ا بايد يصورت
 .پذير بايد در تمامي مراحل طراحي و اجرا و گزارش پژوهش مورد حفاظت ويژه قرار بگيرند افراد آسيب - ٢
ن يا نيو روا نيجسما تمياحترام و تماني، باشد که کرامت انسا يا گونه به بايدپژوهش  يو اجرا يطراح - ٣

 . ت و حفاظت شوديرعا شرکت کنندگان

 آزمودني عنوان به يتا حد ممکن افراد ، بايدر در پژوهشيپذ بياز افراد آسدر صورت ضرورت استفاده  - ٤
 .را دارا باشند يريپذ بياز آس تري کمانتخاب شوند که درجات 

 يج پژوهش براير استفاده شود که نتايپذ بياز افراد آس بايد يتنها در صورت نير درمايغ هاي پژوهشدر  - ٥
د باشد و خطر پژوهش ير تعلق دارند مفيپذ بيبه همان گروه آسکه  ير افراديا ساي کننده شرکتخود 
 .روزمره نباشد يش از حد متعارف در زندگيب کننده شرکتهر  يبرا

ان مورد يده به زير استفاده شود که نسبت فايپذ بياز افراد آس بايد يتنها در صورت نيدرما هاي پژوهشدر  - ٦
 . ه کنديتوج آزمودنيبر منافع شخص  نيه انجام پژوهش را مبتباشد ک يا گونه به آزمودنيخود  يانتظار برا

در . کند ميرا مرتفع ن آزمودنياز خود  آگاهانه تيضرورت اخذ رضا، نيگزيجا ي رندهيگ مميداشتن تص - ٧
تا حد ممکن از خود فرد  ، بايددارند) نياعم از سرپرست قانو(ن يگزيجا ي رندهيگ مميکه تص يمورد افراد
 . و آزادانه اخذ شود هانهآگات يهم رضا

  .ي شرکت در مطالعه را بايد جدي گرفت و به آن احترام گذاشت امتناع فرد از قبول يا ادامه - ٨
 

  نوزادان و کودکان: فصل دوم
ز ني يکودک ي دوره. شود ميدر نظر گرفته  يروزگ ۲۸ان ياز بدو تولد تا پاي نوزاد ي دورهن راهنما يدر ا - ۱

چنين، سرپرست قانوني  هم. يابد سالگي ادامه مي ۱۸تا پايان  وآغاز  پس از نوزادي که سنيني اطالق مي شودبه 
  .شود که بر طبق قانون، سرپرستي کودک را بر عهده دارد به ولي، قيم، يا فرد بزرگسال ديگري اطالق مي

مت و مراقبت از پيشبرد دانش در رابطه با سالمت نوزادان و کودکان يا ارتقاي سالبايد  پژوهشهدف از  - ٢
 .اين گروه باشد

ها  آن به يدسترس عدم صورت در. هم از مادر نوزاد گرفته شود هم از پدر و يت کتبيرضا بايددر نوزادان  - ۳
 عدم صورت در. کند مي تيكفاها  آن از يكي از تيرضا، نيوالد از کيدرهر گيري تصميم تيظرف فقدان اي

 يها پژوهش انجام يبرا تيصالح واجد نيقانو سرپرست تيرضا ،والد دو ت در هريظرف فقدان اي يدسترس
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 .است ممنوع يطين شرانيدر چ ها پژوهش انجام نيردرمايغ يها پژوهش در اما، است الزم نيدرما

  :شوند ميم يتقس نيگروه س هست به يدادن رضا يبرا تيرفظودکان از نظر دارا بودن ک - ۴

 . سال۱۵ يو باال، سال ۱۵تا  ۷، سال ٧ر يز

 در. هم از پدر وهم از مادر نوزاد گرفته شود يت کتبيرضا بايددر نوزادان  :سال ۷ر يدر کودکان ز -۴- ۱

 يكي از تيرضا ،نيوالد از کيدرهر گيري تصميم تيظرف فقدان اها ي يکي از آن به يدسترس عدم صورت
 سرپرست تيرضا، دوال دو ت در هريظرف فقدان اي يدسترس عدم صورت در. کند مي تيكفاها  آن از

 انجام نيردرمايغ هاي پژوهش در اما، است الزم نيدرما هاي پژوهش انجام يبرا تيصالح واجد نيقانو

 . است ممنوع يطين شرانيدر چها  پژوهش

 چنين، هم. گرفته شود نيقانوسرپرست  از يکتب ي آگاهانه تيرضا بايد ،تمام سال ۱۵تا  ۷ در کودکان -۴- ۲ 
 كه دارد حق كودك. شودز اخذ ني يو ي آگاهانه ، موافقت کودک ح درک و شناختمتناسب با سط بايد

 هاي روش. رديبگ مميتص و كند انيب را خود نظر، كند افتيدر خود فهم ييتوانا حد در را الزم اطالعات
  متناسب با سن و قدرت فهم كودك باشد ، بايدتياطالعات و اخذ رضا ي ارائه يبرا مورد استفاده

و هم از کودک اخذ  نيهم از سرپرست قانو بايد يکتب ي آگاهانهت يرضا ،سال ۱۵ يکودکان باال در -۴- ۳
 . شود

و  يت از خود فرد ضرورياخذ رضا، اند حکم رشد گرفته ييکه بر طبق نظر مراجع قضا نيدر مورد کودکا - ۵
 .است يکاف

ت يابت از كودك رضانيتواند به  مي يتنها در صورت ،سال باشد 18 از تر کم نيسرپرست قانواگر سن  - ٦
 . شودشان محرز يدر ا گيري تصميمت يظرف كه دده

ن باالتر نيس يرد که انجام آن پژوهش بر رويانجام گ بايد يا کودکان تنها در صورتيپژوهش بر نوزادان  - ۷
 .يا توجيه اخالقی برای انجام آن پژوهش بر روی کودکان وجود داشته باشد ر نباشديپذ امکان

  :شوند ميم ينوزادان به سه گروه تقس، از مالحظات اخالق در پژوهش يث برخياز ح - ۸
  .ت زنده ماندن برخوردارنديکه از قابل نينوزادا -۸- ۱
  .د استيمورد تردها  آن که زنده ماندن نينوزادا -۸- ۲
  .ستندنيت زنده ماندن برخوردار يکه از قابل نينوزادا -۸- ۳
هر گونه ، د استيمورد تردها  آن ماندن ا زندهيستند نيت زنده ماندن برخوردار ياز قابلكه  نيدر نوزادا - ۹

ا قطع استفاده يم وتدا، التورياستفاده از ونت، نوزاد يعروق - يقلب يايا عدم احيا يدر مورد اح يريگ مميتص
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شرکت  أثيرتمات تحت مين تصيرد و ايتنها بر اساس منافع سالمت خود نوزاد انجام گ بايدالتور ياز ونت
 .ردينوزاد در پژوهش قرار نگ ياحتمال

 در )ا شدنيت احيمشکوک از نظر قابل( ستني مشخصها  آن نماندن زنده اي ماندن زنده كه نينوزادا -۱۰

 : كهاطمينان حاصل شود  که اين مگرشوند،  مين داده شركت پژوهش

 در ياحتمال خطرات یتمام و شود مي وا ماندن زنده احتمال شيافزا به منجر شرکت نوزاد در پژوهش -۱۰- ۱

  . هستند ممكن حداقل
 يا

 و ستني يدسترس قابل گريد يها روش از كه است مهم يپزشك اطالعات به يابيدست پژوهش از هدف  - ۱۰- ۲
 . ديآ ميوجود ن به يو يبرا پژوهش در نوزاد شركت ي جهينت در يتر شيخطر ب گونه هيچ

جاد يباعث ا که يدر صورت، نرساندكننده  شركت و نوزادان به كودكان يماً سوديكه مستقيي ها پژوهش -١١
 را متوجه يضررن شرط که يالبته با ا. شود ميمحسوب  يشود اخالق و نوزادان كودكان گروه يبرامنافع 
 .نکندها  آزمودني

باشد  يا گونه به بايدها  آزمودنيخود  يده به خطرات مورد انتظار براينسبت فاني، درما هاي پژوهشدر  -۱۲
 . ه کنديها توج آزمودنيکه انجام پژوهش را بر اساس منافع 

، نيقانو شامل سرپرستانرد که ير در پژوهش صورت گيافراد درگ ميتوسط تما بايدخطر  يابيارز -١٣
 .شود مي) صورت امكان در( كودك خوداخالق در پژوهش و  ي هتميك، ريدرگ نيمتخصصمحققان، 

بزرگساالن  که در ييها مداخله از يتوجه داشت که برخ ، بايدپژوهش از يناش اتخطر يابيارز در -۱۴
 و درد گرفتن نظر در با نوزادان کودکان و مورد در، )يديور يريگ مانند خون( نديآ ميحساب  خطر به کم

 خارج خطر کم گروه ازها  آن يعصب ستميس تکامل بر آن ياحتمال اثرات و کنند مي تجربه که ياضطراب
 . شد خواهد

تر  كودكان بزرگ، از كودكان انجام شود يخاص نيگروه س يبر رو كه الزم نباشد پژوهش حتماً نيزما -١٥
  . اند ارجح شركت در پژوهش يتر برا كم و سن و سال بركودكان

توجه داشت که  ، بايداند -ل پرسشنامه ميا تکياعم از مصاحبه  - يکه شامل پرسشگر هايي پژوهشدر  -۱۶
 يبرا. جاد نشوديرند ايگ ميقرار  يکه مورد پرسشگر ينينامناسب در والد نيا نگراي ينيبدب، اس گناهاحس
 . ارائه شود آگاهانهت يحات الزم در ضمن اخذ رضايتوض ، بايدن منظوريا

آنان پرداخت شود  نيقانو سرپرستا يشركت در پژوهش به كودكان  يبرا يمال ي نهيهزگونه  چيه بايدن -١٧
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های  دادن هدیه. شودپرداخت  بايداند  شركت در پژوهش متحمل شده ي جهيكه در نتهايي  نهيهز يول
) های ساده مانند بسته کوچک مدادرنگی یا کاغذ رنگی یا میان وعده(کوچک و فاقد ارزش مالی باال 

 .شود به کودکان شرکت کننده در پژوهش از نظر اخالقی ایرادی ندارد و تشویق می

 . كنند يرا همراه خود انجام پژوهش كودك يدر ط ن حق را دارند کهيا كودك انسرپرست -١٨

 و يبهداشت ، مراقبانبستگان مشورت با يبرا ياز فرصت کاف ، بايدليدر صورت تما، كودك سرپرستان -١٩
 . برخوردار شوند، شركت در پژوهش مستقل در رابطه با نيمشاور

 . داده شود مناسب پژوهش پاسخ يدر ط سرپرستان کودک يها دغدغه و سؤاالت ميتما به بايد -٢٠

رد که در يانجام گ يا اشخاصيتوسط شخص  بايدحاً ياز کودک و سرپرستان او ترج آگاهانهت ياخذ رضا -۲۱
  . او مشارکت ندارند نيم درمايت

  
  ننيزنان باردار و ج: فصل سوم

 يرو بر پژوهش( ينيش باليپ هاي شپژوه نيعي باشد حيصح ميعل نظر از بايد پژوهش انجام ي وهيش - ۱
 اطالعات و شده انجام قبالً )غيرباردار زنان روي بر پژوهش مانند( بالينيي ها پژوهش نيز و )باردار حيوانات

   .باشد شده فراهم جنين و باردار زنان بر پژوهش از حاصل احتمالي خطرهاي ارزيابي منظور بهالزم 
هاي  امديپ زني و پژوهش يطدر  ننيج و مادر تيوضع شيپا يبرا يمشخص يزير برنامه بايد پژوهشگر - ٢

 . باشد داشتهها  آن بر پژوهش مدت کوتاه و مدت بلند

عدم  اياز شرکت  يناش انيمورد سود و ز در ياطالعات کاف بايد تيو اخذ رضا يگير تصميم فراينددر  - ۳
، يباردار ريس، ننيج، مادرش بر و اثرات پژوه جيکه شامل نتا شرکت در پژوهش به زنان باردار داده شود

  . شود مي ندهيدر آ مادر يقدرت بارور زنيو  نوزاد
که افراد به طور طبیعی قادر به تمرکز  بريلزمان (مانيزا درزمان بايدن تيرضا گرفتن يبرا الزم اطالعات - ۴

  .شود داده پژوهش در شركت يبرا نيوالد به )بر جزئیات اطالعات مربوط به پژوهش نیستند

 گرفته پدر از هم و مادر از همبايد  آگاهانه تيرضا، برساند ميمستق سود ننيج به فقط پژوهشچه  انچن - ۵
    .، تنها رضایت مادر کافی خواهد بود نباشد گيري تصميم تيظرف يدارا اي نبود دسترس در پدر اگر. شود

ذ رضايت آگاهانه بايد ي اطالعات براي اخ در بررسي سود و زيان براي پژوهش بر روي جنين و ارائه - ۶
پژوهشگر بايد شرايطي را براي زن  .عالوه بر جنين به خطرات و فوايد احتمالي براي مادر نيز توجه شود

باردار فراهم کند تا او بتواند بدون احساس فشار و با در نظر گرفتن ترحيجات خود، عالوه بر سود و 
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 . يردزيان جنين، جهت شرکت يا عدم شرکت در پژوهش تصميم بگ

ها،  ، سلولننيج يايبقا، مرده ننيج، جفت بر پژوهش از آمده دست به اطالعات گزارش و ثبتچه  چنان - ۷
 پژوهش به مربوط زنده افراد هویت كه شود انجام يروش به مرده ننيج از حاصل ياعضا اي بافت

 مسائل تمام بايد و شوند مي محسوب پژوهش در كنندگان شركت، افراد نيا، شناسایی شود) نيوالد(

  . شود تيرعاها  آن مورد در پژوهش ياخالق
 و مادر از نوزاد يجداساز اي باردار زن نيروت درمان و ناتيمعا در يراتييتغ به منجر پژوهشچه  چنان - ۸

 يبرا تيرضا اخذ روند درمسأله  نيا ، بايدشود تولد از بعد نوزاد درمان اي يريگيپي، بررس در رييتغ
 .شود داده حيتوض كامالً نيوالد

 استفاده باردار زنان در بايدن شود، محرز ييدارو بودن تراتوژن ينيش باليپ و ينيبالهاي  يبررس در اگر - ۹
 ييدارو درمان به ازني آزمودني و باشد تر کم اريبس ياحتمال سود از بودن تراتوژن احتمالکه  آن مگر، شود
  . باشد داشته

  . است نوزادان همانند پژوهش بر رحم از شده جخار ي زنده ننيج بر پژوهش در ياخالق نکات -١٠
 مذکور پژوهش در ينفع اي نقش چيه که يپزشک توسط بايد ننيج مرگ، مرده ننيج بر پژوهش در -١١

 . شده باشد تأييد ندارد

 يتنها بر اساس مالحظات پزشک بايدک زن باردار يدر  يدر رابطه با ختم باردار گيري تصميمهر گونه  -۱۲
ش گفته يپ گيري تصميمبر  تأثيري گونه هيچ بايدن در پژوهش ننيرد و شرکت جيجام گمرتبط ان نيو قانو

م يعضو ت بايدکند ن مي گيري تصميم يز ختم بارداريا عدم تجويز يکه در مورد تجو يفرد. داشته باشد
ن نيو پژوهش بر ج يختم باردار يت براياخذ رضا. در آن داشته باشد يميا نفع مستقيباشد  يپژوهش
 .رديمجزا انجام گ يها جداگانه و در فرم صورت به يدبا

 . کند جاديدر مراقبت از مادر ا يخلل بايدن، که از بدن مادر خارج شده است نينيپژوهش بر ج -۱۳

 .ن ارائه شودنيا مادر جيبه پدر  يمشوق مال، ننيج يپژوهش بر رو يت برايکسب رضا يبرا بايدن -۱۴

 مرده، بقاياي ، جنينجفت، مادر بر پژوهش نتايج از تجاري ي ادهاستف ي بالقوه احتمال مورد در اطالعات -١٥

 بدانند بايدها  آن و شود مادر داده و پدر به بايد مرده جنين از حاصل هاي ارگان يا ها، بافت جنين، سلول
  . شد نخواهدها  آن حال شامل حاصله سود که
 از حاصل يها ارگان اي بافتها،  سلول، ننيج يايبقا، مرده ننيج، جفت ارسال احتمال مورد در اطالعات -١٦

  .شود داده نيوالد به تيرضا اخذ نيح بايد کشور از خارج به مرده ننيج
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  نيناتوانان ذه: فصل چهارم
توان ، نيذه نقصان ا هر گونهي يماريب دليل بهکه  شود مياطالق  يبه فرد نيناتوان ذهدر اين راهنما  - ۱

 علت به که نيکسااز  بايدرا ن افراد يا. ن اساس را ندارديبر ا يريگ تصميم و يط واقعيل شرايه و تحليتجز
است  گيري تصميمت يظرف يدارا يفرد. داد افتراق ماتشان را ندارندميان تصيقدرت ب نيمشکالت جسما

بتواند سود  ،چنين هم. را درک کند گيري تصميمخود در  يمورد انتخاب و آزادهاي  نهيمفهوم گز که بتواند
ق و يزش شرکت در پژوهش متوجه او خواهد شد را بر اساس عاليا عدم پذيرش يکه متعاقب پذ نيايو ز
 . کند يابيات خود ارزحيترج

دادن  يت برايفقدان ظرف يبه معنا) نيروا يماريا بي نياعم از کندذه( نيذه نيصرف ابتال به ناتوا - ۲
و  آگاهانهت يتناسب با آن رضاده شود و ميت سنجيظرف بايدبلکه در هر فرد . ستني آگاهانهت يرضا

 . شودانجام پژوهش اخذ  يآزادانه برا

ن يدر ع، اخذ شود آگاهانهت يرضا نياز سرپرست قانو ، بايددارند نيکه سرپرست قانو يدر مورد افراد - ۳
 . گرفته شود آگاهانهت يرضا، تياز خود فرد هم متناسب با ظرف، حال

ي ندارند، نبايد پژوهش انجام گيرد، مگر درمواردي که در مورد افراد فاقد ظرفيت که سرپرست قانون - ۴
نظر برسد؛ در اين حالت  ي پژوهشي براي فرد مورد نظر از حيث درماني بسيار مفيد يا ضروري به مداخله

  تواند مجوز انجام پژوهش مورد نظر را صادر کند کميته اخالق می

ارزيابي زمان،  طول در فرد ظرفيت تغييرامکان  به توجه با و باشد دار فرايند ادامه يك بايد رضايت اخذ - ۵
 گرفته رضايت فرد خود ظرفيت، از آوردن دست به صورت در واي انجام گيرد،  ظرفيت به شکل دوره

  . شود
 يحت، کند ميا ابراز مخالفت ي مقاومت كردن شركت کند يا در برابر مي رد را تحقيق در شركت كه بيماري - ۶

 . شود داده شركت پژوهش در بايدن وجه چيه به باشد گيري متصمي تيظرف فاقد كه يصورت در

 از باشد گروه پژوهش از مستقل پزشكروان يك نظر زير چه وي چنان آزمودنيتعيين ظرفيت  براي - ٧
 .شود گرفته كمك پژوهش از مستقل پزشك يك از بايد صورت اين غير در. شود مي سؤال وي پزشكروان

 تيرضا با بايد نيز اطالعات يافشا، است نيسرپرست قانو ي هعهد بر تيرضادادن  كه طور همان - ۸
 . .رديگ صورت نيسرپرست قانو

 ي نكند، كميته پيدا آگاهي وي اطالعات از سرپرست قانوني كه كند درخواست ناتوان ذهني چه فرد چنان - ۹
 . بگيرد تصميم مورد اين در بايد اخالق
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اخالق  ي تهميك ،است شك مورد يرازدار حفظ عدم اي حفظ مورد در گيري تصميم كه دهيچيموارد پ در -۱۰
 . رديبگ مميتص بايد

 دا کنديپ يخودكش افكار مانند يتوجه قابل و ديشد يعاطف مشكل، پژوهش در شركت يط فردچه  چنان -۱۱
 ي از ارائه بايدپژوهشگر . رديقرار گني درما و يتيحماي، مراقبت ريتداب و تحتد شو خارج مطالعه از بايد
باعث  بايدد نيشد يمشکالت عاطف ي وجود سابقه. نان حاصل کندمياط آزمودنيها به  ن مراقبتيا

 .کنارگذاشتن فرد از پژوهش شود

 
  اننيزندا: فصل پنجم

 .است شده محبوس اي محصور نيقانو ر اساس ضوابطب كه شود مي گفته يفرد به نيزندا - ۱

منافع  يدر راستا، او ينداشتن خطر برا ا در ضمنيباشد  آزمودنيمنافع فرد  يدر راستا بايد پژوهش هدف - ۲
 . ان باشدنيسالمت زندا

رش شرکت يعدم پذ. ها اخذ شود آزمودنياز  آگاهانهت يرضا بايد، نيافراد زندا يانجام هرگونه پژوهش بر رو يبرا - ۳
 . باشدان داشته نين زندان با زندايا رفتار مسؤوليافت خدمات سالمت يدر در يريتأث گونه هيچ بايددر مطالعه ن

با استفاده از  يهر گاه انجام پژوهش. شركت داد قاتيتحق در يحيترج آزمودني عنوان به بايدن را اننيزندا - ۴
 يتر بودن بر رو يا عمليتر  راحت علت بهآن پژوهش را صرفاً  بايدن، ر باشديپذ آزاد امکان يها آزمودني
 . ان انجام دادنيزندا

 خطر جاديا به منجر يرازدار حفظ که اين مگر شود حفظ ها نيزندا اطالعات یتمام مورد در يرازدار بايد - ۵
ن يادر . آن خطر را گرفت ينتوان جلو يجز نقض رازدار يقيچ طريو از ه شود گريد افراد يبرا يجد

  .شودافشا آزمودني، و با اطالع خود ، کند يريکه از آن خطر جلوگ يفقط در حد،  باید اطالعات مربوطه صورت

 تيوضع با سهيمقا در شود مي فراهم نيزندا فرد يبرا پژوهش در شركت دنبال به كه ياحتمال فعمنا هرگونه - ۶
 خطرات ي آزادانه يابيارز يبرا فرد ييتوانا كه باشداي  هانداز به بايدن، در زندان نيزندا يزندگ ميعمو

عنوان پاداش مشارکت  به ايدبل مجازات نيا تبديف يا تخفي يهرگونه مرخص. شود مختل آن منافع برابر در پژوهش
 . رسانده شود آزمودنيبه اطالع  آگاهانهت يدر زمان اخذ رضا بايدن امر يا. در پژوهش در نظر گرفته شود

 به اننيزندا ريسا و زندان نمسؤوال ي هلمداخ از، ودهبعادالنه  بايد پژوهش در شركت يبرا آزمودني انتخاب - ٧

  . باشد دور
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  ماران اورژانسيب: فصل ششم
 ي نامه طرح يدر زمان بررسکه  آنها اخذ شود مگر  آزمودنياز  آگاهانهت يرضا بايددر موارد اورژانس  - ۱

ن يکه ا يدر موارد. باشد شده تأييد اخالق ي تهميك توسط آگاهانه تيرضا ر بودن اخذيامکان ناپذ، پژوهش
 . شوداخذ ت يا رضايموافقت  آزمودنيتا حد امکان از  ، بايداست ينسب يريامکان ناپذ

مار اورژانس انجام داد که عالوه بر يب يبر رو آگاهانهت يرا بدون اخذ رضا يتوان پژوهش مي يدر صورت - ۲
 ياثربخش و گرفته باشد قرار اتيح ي هدكننديتهد تيوضع كي درمار مورد نظر يب، ريمورد مذکور در بند اخ

امکان ، از قبل آزمودنيت ياخذ رضا ن،چني هم. نباشند بخش تيرضا ايباشد  نشده ثابت موجود يها درمان
  . ر نباشديپذ

 نيقانو سرپرست ايمار يب يبرا را يپژوهش ي مداخله مدت و نحوه، ممکن فرصت نياول در بايدپژوهشگر  - ۳
 .اخذ کند آگاهانه تيرضا يو از، داده حيتوض يو

تا انجام پژوهش  دات و مالحظات الزم در نظر گرفته شوديتمه ميتما بايدپژوهش  يو اجرا يدر طراح - ۴
 . جاد نکنديا آزمودني يپزشک يها در روند مراقبت يا ا وقفهيخلل 

 از شيو پ داده شود شركت پژوهش درآگاهانه،  تيرضا دادن بدون و اورژانس طيشرا در ماريبچه  چنان - ۵

 ي ندهينما به بايد پژوهش مورد در اطالعات، كند فوت آزمودنيي، و سرپرست اي ماريب از تيرضا گرفتن
 .منتقل شود يبازماندگان و نيقانو

 


