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  هش هاي زیست پزشکیپژوگانه اخالق در 31کد هاي                        
  
  

  مقدمه
   

در طبابت باید از پزشکی مبتنی بر شواهد استفاده شود. این شواهد از راه پژوهش به دست می آیند. بنابراین پیشـرفت  
معتبر، در نهایت بایـد بـر روي   دانش پزشکی بر پژوهش مبتنی است. بخش بزرگی از پژوهش ها براي رسیدن به نتایج 

  انسان به انجام برسند.
صـول و  راهنماي عمومی اخالق در پژوهش هاي داراي آزمودنی انسـانی در جمهـوري اسـالمی ایـران، در بردارنـده ي ا     

پژوهشگرانی که اقدام به پژوهش بـر روي آزمـودنی هـاي انسـانی(که شـامل داده هـا یـا         مقررات اخالقی است که تمام
ی به دست آمده از انسان ها نیزمی شود) می کنند تمـامی مـدیران پژوهشـی و کمیتـه اي اخـالق در پـژوهش       موادبدن

کشور، باید آن را مبنا و راهنماي عملکرد خود قرار دهند وتمامی تالش خـود را بـراي تضـمین رعایـت حـداکثر آن در      
القـی بـه ویـژه    ن راهنمـا براسـاس اصـول اخ   عملکرد پژوهشی خود و تا جاي ممکن دیگر پژوهشگران به عمل آورند. ای

ی و ارزش هاي اسالمی و ملی تدوین یافته است. تقدم و تأخر بندهاي این راهنما، براساس اهمیـت  کرامت انسانی، مبان
نیست .این راهنما باید به صورت یک کل واحد دیده شود و هیچ کدام از بندهاي آن نباید بدون توجه کافی بـه مقدمـه   

ي مرتبط تفسیر شود. هر پژوهشگر باید عالوه بر این راهنما، از دیگـر قـوانین و راهنماهـاي مـرتبط کـه از      وسایر بندها
سوي مراجع رسمی ابالغ شده اند مانند راهنماهاي اختصاصی اخالق در پژوهش کشور آگاهی داشته باشـد و آن هـا را   

  :رعایت کند
  وأم با رعایت کرامت و حقوق ایشان باشد.هدف اصلی هر پژوهش باید ارتقاي سالمت انسان ها ت -1
  
، بر تمـامی  ی ها در طول وبعد از اجراي پژوهش، سالمت و ایمنی فرد فرد آزمودنیانسان هاي در پژوهش بر آزمودنی -2

، باید توسـط افـرادي طراحـی و اجـرا     مصالح دیگر اولویت دارد. هر پژوهشی که بر روي آزمودنی انسانی انجام می گیرد
در کار آزمایی هاي بالینی بر روي بیمـاران یـا داوطلـب     .خصص و مهارت بالینی الزم و مرتبط را داشته باشندشودکه ت

  .هاي سالم نظارت پزشک داراي مهارت و دانش متناسب الزامی است
 
رهـاي  القوه ي آن براي هر فرد آزمودنی بیش تر ازخطبپژوهش بر انسان فقط در صورتی توجیه پذیر است که منافع  -3

نباید بـیش   ،، سطح آسیبی که آزمودنی در معرض آن قرار می گیردژوهش هاي داراي ماهیت غیر درمانیآن باشد. در پ
تر از آن چه باشد که مردم عادي در زندگی روزمره ي خود با آن مواجه می شوند. حصول اطمینان از این امر بر عهـده  

اهاي بررسی یا پایش کننده ي پژوهش از جمله کمیته ي اخـالق  ي طراحان، مجریان و همکاران پژوهش و تمامی شور
  .در پژوهش است
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، هزینه ي پایین تر و یا صرفاً عملی بـودن آن بـه هـیچ وجـه     سرعت، سهولت کار، راحتی پژوهشگر مواردي از قبیل -4
 .تیار اضافی به وي شودمحدودیت اخ نباید موجب قرار دادن آزمودنی در معرض خطر یا زیان افزوده یا تحمیل هر گونه

، باید اقدامات اولیه جهت به حداقل رساندن زیان احتمالی وارده بـه آزمـودنی هـا و    قبل از آغاز هر پژوهش پزشکی -5
  تامین سالمت آن ها انجام گیرد.

  
ی اطـالع  که آزمودنی از ماهیت دارویی یا مداخله اي که براي وي تجویز شده بـ آزمایی هاي بالینی دوسوکور  ر کارد -6

   زمودنی در صورت لزوم ودر شرایط اضطراري را تدارك ببیند.تدابیر الزم جهت کمک رسانی به آ است، پژوهشگر باید
  
ها بیش از فوایـد بـالقوه   اگر در حین اجراي پژوهش مشخص شود که خطرات شرکت در این پژوهش براي آزمودنی  -7

  باید آن پژوهش بالفاصله متوقف شود. ي آن است،
  
د، باید منطبق با اصول علمی پذیرفته شده انسانی انجام می گیری که بر روي آزمودنی یطراحی و اجراي پژوهش ها -8

، جود و پژوهش هـاي قبلـی آزمایشـگاهی، و در صـورت لـزوم     براساس دانش روز و مبتنی بر مرور کامل منابع علمی مو
  صول اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی انجام شوند.حیوانی باید با رعایت کامل امطالعات  .حیوانی مناسب باشد

  
د، باید احتیـاط هـاي الزم در جهـت حفـظ و     مکن است به محیط زیست آسیب برساندر پژوهش هاي پزشکی که م -9

  نگهداري و عدم آسیب رسانی به محیط زیست انجام گیرد.
  

ي بـالینی بایـد   آزمایی هـا به انجام برسد. در کار پروپوزال )هر پژوهشی باید براساس و منطبق بر یک طرح نامه (  -10
بـالقوه ي دیگـر مشـوق     ، دستورالعمل باید شامل تمامی وابستگی هاي سازمانی، موارد تعارض منافععالوه بر طرح نامه

هاي شرکت کنندگان پیش بین درمان و یا جبران خسارت افراد آسـیب دیـده در پـژوهش در مـواردي کـه الزم اسـت       
آگاهانه به صورت کتبی اخذ شود، فرم رضایت نامه باید تدوین و به طرح نامه پیوست شده باشد . پـیش   رضایت نامه ي

   از تصویب یا تأیید طرح نامه از سوي کمیته ي مستقل اخالق در پژوهش نباید اجراي پژوهش شروع شود.
  

طـرح هـا را در    ین حـق را دارد کـه  کمیته اخالق در پژوهش عالوه بر بررسی و تصویب طرح نامه و دستورالعمل ا -11
از نظر رعایت مالحظات اخالقی مورد پایش قرار دهد. اطالعات و مدارکی که بـراي پـایش از سـوي    حین و بعد از اجرا، 

  کمیته ي اخالق درخواست می شود، باید از سوي پژوهشگران در اختیار این کمیته گذاشته شود.
  

جمعیت بیماران یا هر گروه جمعیتی دیگر، باید منصفانه باشد، به نحـوي کـه    انتخاب آزمودنی هاي بالقوه از میان -12
  نباشد. ر پژوهش، در آن جمعیت و کل جامعه، تبعیض آمیز(خطرات یا هزینه ها ) و منابع شرکت د ارهاتوزیع ب
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است. ایـن رضـایت    کسب رضایت آگاهانه و آزادانه در هر پژوهشی که بر روي آزمودنی انسانی اجرا می شود، الزامی-13
باید به شکل کتبی باشد. در مواردي که اخذ رضایت آگاهانه کتبی غیر ممکن یا قابل صرف نظر باشد، بایـد موضـوع بـا    

، اخذ رضایت کتبـی قابـل تعویـق یـا تبـدیل بـه       شود. در صورت تأیید کمیته اخالق ذکر دالیل به کمیته اخالق منتقل
  رضایت شفاهی یا ضمنی خواهد بود.

اگر در طول اجراي پژوهش تغییري در نحوه اجراي پژوهش داده شـود یـا اطالعـات جدیـدي بـه دسـت آیـد کـه          -14
احتمال داشته باشد که بر تصمیم آزمودنی مبنی بر ادامه ي شرکت در پژوهش تاثیر گذار باشد، باید موضوع به اطـالع  

وهش، مراتب به اطالع آزمـودنی رسـانده شـود و    کمیته ي اخالق رسانده شود و در صورت موافقت کمیته با ادامه ي پژ
  رضایت آگاهانه مجدداً اخذ گردد.

  
، در تمـامی پـژوهش هـاي    طمینان حاصل کند. براي این منظـور پژوهشگر باید از آگاهانه بودن رضایت اخذ شده ا -15
را از تمـامی   ن آزمـودنی فرد در نظر گرفته شده به عنوا که ، پژوهشگر موظف استشکی، اعم از درمانی و غیر درمانیپز

عنـوان و  ند در تصمیم گیري او موثر باشند، به نحو مناسبی آگاه سازد این اطالعـات مشـتملند بـر:    اطالعاتی که می توا
، روشی که قرار است به کار گرفته شود ( شامل احتمال تخصیص تصادفی بـه گـروه   اهداف پژوهش، طول مدت پژوهش

، وابستگی سازمانی پژوهشگر، وفوایـد وزیـان هـایی    جه، هر گونه تعارض منافع احتمالیمورد یا شاهد)، منابع تأمین بود
هـد از  که انتظار می رود مطالعه در بر داشته باشد. هم چنین هر آزمودنی باید بداند که می توانـد هـر لحظـه کـه بخوا    

پژوهش آگاه و پشـتیبانی شـود.    باره ي خطرات و زیان هاي بالقوه ي ناشی از ترك زودرسمطالعه خارج شود و باید در
پژوهشگر هم چنین باید به تمامی سواالت و دغدغه هاي این افراد، با حوصله و دقت پاسخ بدهـد. ایـن مـوارد بایـد در     

  رضایت نامه ي آگاهانه منعکس شود.
  

، ضـمن تهدیـد  رهایی که به هر نحـوي مت رفتارضایت اخذ شده اطمینان حاصل کند.  پژوهشگر باید از آزادانه بودن -16
به فرد باید فرصت کافی براي مشاوره با افـرادي کـه    .اغوا، فریب و یا اجبار باشد موجب ابطال رضایت آزمودنی می شود

، در پژوهش هایی که پژوهشگر مقـام سـازمانی   . هم چنیناعضاي فامیل یا پزشک خانواده داده شود :نظیر ،دنمایل باش
در  .دالیل این شیوه ي جذب آزمودنی باید توسط کمیته ي اخـالق تائیـد شـود    باالتري نسبت به آزمودنی داشته باشد.

  این موارد شخص ثالث و معتمدي باید رضایت را دریافت کند.
  

، اطمینان از درك اطالعـات  و به زبان قابل فهم براي آزمودنیکافی  ارشد مسئول مستقیم ارائه اطالعاتپژوهشگر  -17
درمواردي که بنا به دلیلی نظیر زیاد بودن تعدادآزمودنی ها این اطـالع رسـانی از طریـق     .ارائه شده و اخذ آگاهانه است

شخص دیگري انجام می گیرد، این پژوهشگر ارشد است که مسـئول انتخـاب فـردي آگـاه و مناسـب بـراي ایـن کـار و         
  امین شرایط مذکور در این بند است.حصول اطمینان از ت
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بدنی (شامل بافت ها و مایعات بدن انسان) یا داده هایی استفاده می شود کـه هویـت   در پژوهش هایی که از مواد  -18
، ذخیره سازي و یا استفاده ي مجدد از بان آن ها معلوم یا قابل کشف و ردیابی است. باید براي جمع آوري، تحلیلصاح

ار پژوهش را خدشعه دار کند، مـی  آن ها رضایت آگاهانه گرفته شود. در مواردي که اخذ رضایت غیر ممکن باشد یا اعتب
، از داده ها یا مواد بدنی ذخیره شـده بـدون اخـذ رضـایت آگاهانـه      اخالقتوان در صورت بررسی مورد و تصویب کمیته 

  استفاده کرد.
، نباید هیچ گونه تاثیري بر خدمات درمانی کـه در همـان   پژوهش یا ادامه ندادن به همکاري عدم قبول شرکت در -19

اهانه بـه آزمـودنی   داشته باشد. این موضوع باید در فرایند اخذ رضایت آگ ،ر بیمارستان به فرد ارائه می شودموسسه نظی
  اطالع داده شود.

  
ضـرورت   ،در مواردي که آگاه کردن آزمودنی در باره ي جنبه اي از پژوهش باعث کاهش اعتبار پژوهش مـی شـود   -20

رفع عامـل ایـن محـدودیت بایـد      . بعد ازسط کمیته ي اخالق تایید شوداطالع رسانی ناکامل از طرف پژوهشگر باید تو
  اطالع رسانی کامل به آزمودنی انجام گیرد.

  
ا زندانیان کـه  ، بیماران اورژانسی و ینوزاد ، جنین،کودکان ،از افراد یا گروه هایی از مردم نظیر ناتوانان ذهنی برخی -21

آگاهی یـا آزادي الزم را داشـته    ،کنند، نمی توانند براي دادن رضایتممکن است به عنوان آزمودنی در پژوهش شرکت 
  این افراد یا گروه ها آسیب پذیر دانسته می شوند و باید مورد حفاظت ویژه قرار گیرند. .باشند

  
از گروه هاي آسیب پذیر هیچ گاه نباید (به دالیلی چون سهولت دسترسی ) به عنوان آزمودنی ترجیحـی اسـتفاده    -22
یب پذیر تنها در صورتی موجه است که با هدف پاسخگویی بـه  ا استفاده از گروه ها یا جوامع آسد. پژوهش پزشکی بشو

نیازهاي سالمت و اولویت هاي همان گروه یا جامعه طراحی و اجرا شود و احتمال معقولی وجود داشته باشد که همـان  
  د برد.نخواه یا جامعه از نتایج آن پژوهش سود گروه

  
در پژوهش بر روي گروه هاي آسیب پذیر وظیفه ي اخذ رضایت آگاهانه مرتفع نمـی شـود. در مـورد افـرادي کـه       -23

سرپرست قانونی دارند، پژوهشگر موظف است که عالوه بر اخذ رضایت آگاهانه از سرپرست قانونی متناسب بـا ظرفیـت   
ه اد از شـرکت در پـژوهش احتـرام گذاشـت    ناع این افـر خود فرد، از وي رضایت آگاهانه اخذ کند در هر حال ، باید به امت

  شود.
  

، ظرفیت خود را از دست بدهد یا آزمودنی فاقد ظرفیـت واجـد   آزمودنی داراي ظرفیتاگر در حین اجراي پژوهش  -24
ظرفیت شود، باید با توجه به تغییر حاصله رضایت آگاهانه براي ادامه ي پژوهش از سرپرست قانونی یا خـود فـرد اخـذ    

  ود.ش
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پژوهشگر مسئول رعایت اصل راز داري و حفظ اسرار آزمودنی ها و اتخاذ تدابیر مناسب براي جلـوگیري از انتشـار    -25
هم چنین ، پژوهشگر موظف است که از رعایت حریم خصوصی آزمودنی ها در طول پژوهش اطمینان حاصـل   .آن است

  نه انجام گیرد.ابیماران باید براساس رضایت آگاه یا اطالعات به دست آمده از هر گونه انتشار داده ها .کند
  

. این امر باید ق قوانین مصوب جبران خسارت شودشرکت در پژوهش باید بر طبهر نوع آسیب یا خسارت ناشی از  -26
  .مناسب باشدوهش لحاظ شده باشد. نحوه ي تحقق این امر ترجیحاً به صورت پوشش بیمه اي در هنگام طراحی پژ

  
بـاره ي  د کـه در ، ایـن حـق را دار  ت، هر فردي که به عنوان آزمودنی به آن مطالعه وارد شـده اسـ  یان پژوهشدر پا -27

نتایج مطالعه آگاه شود و از مداخالت یا روش هایی که سودمندي شان در آن مطالعه نشان داده شده اسـت بهـره منـد    
  شود.

  
نتـایج اعـم از منفـی یـا      دقیق، و کامل منتشر کننـد.  نتایج پژوهش هاي خود را صادقانه، پژوهشگران موظفند که -28

مثبت و نیز منابع تامین بودجه وابستگی سازمانی، و تعارض منافع در صورت وجـود بایـد کـامالً آشـکار سـازي شـوند.       
پژوهشگران نباید در هنگام عقد قرارداد انجام پژوهش هیچ گونه شرطی را مبنی بر حذف یا عدم انتشار یافته هایی کـه  

  ز نظر حمایت کننده ي پژوهش مطلوب نیست بپذیرند.ا
  

نحوه ي گزارش نتایج پژوهش باید ضامن حقوق مادي و معنوي تمامی اشخاص مرتبط با پـژوهش از جملـه خـود     -29
  گر یا پژوهشگران آزمودنی ها و موسسه ي حمایت کننده ي پژوهش باشد.پژوهش

  
  نباید براي انتشار پذیرفته شوند. ،مفاد این راهنما را نقض کرده اندگزارش ها و مقاالت حاصل از پژوهش هایی که  -30
  

  باشد. د با ارزش هاي اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه در تناقضروش پژوهش نبای -31
 


