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د اسـناد   
سـازمان     
ي ملـي و    
وده و در   
ن واجـد  
 وانتشـار     
ي توسـط      

هنگيمـا    
 الهـام از   
ي نمـوده  
خـالق در   

اخـالق  ي 
 آنهـا در    
 نظـارت        

كميتـه ر 
طالعـات    
 پزشكي 

 هايهش
 هداشـت 
 شـرايط   
ب جهـت   
ر ضوابط 

برابر مفـادكيل و 
يـان، نهادهـا و س
ه شـده اخالقـي
ش را صـادر نمـو

آن نامـه طـرح كه 
 قابـل اسـتناد
ي هـاي انسـاني
ـين المللـي هم
ت بهداشت بـا

 كدهاي اخالقي
يته كشـوري اخ

ايمنطقـه ي ها
عاليـت مسـتمر
مچنـين تجربـه
گري در ساختار

ضـمن انجـام مط
خصصين اخالق

پژوهاخالق در ي 
وزارت بهآوري ن 

 نظر اجرايي بـا
و تصـويبآوري 

برابر لوم پزشكي

، تشكم پزشكي
 مـالي، كارفرماي
ناخته و پذيرفته
ت انجام پژوهش

ك علوم پزشكي 
اري و حقـوقي،

بـر آزمـودني كي 
W(، كنفـرانس بـ

شور ما نيز وزار
  تدوين و ابالغ

كمي.  داده است
كميته و سپس

و فع ها كميتهل 
اي كشـور و هم
شي اقدام به بازنگ
ضگاهي اجرا شد، 

 پژوهشي و متخ
هايكميتهارات 

فـنتحقيقـات و   
ه و ازگرفتقرار  

آفـن حقيقـات و  
عل هايپژوهش 

علوهاي پژوهش
شگران، حاميان
 را با الزامات شن

صوبه اخالقي جهت
هايپژوهشيج

 و ضمانتهاي ادا
علوم پزشـكاي

WHO(جهاني 

در كش. ن شده اند
 المللي اقدام به
وهشي تشكيل د
ت تشكيل شده

از تشكيل ك دهه
يفـي پژوهشـها
ش طرح پژوهش
ينا جهاد دانشگا
وقدانان، مديران
ايف و حدود اخت

معـاون توسـط  
و بررسي مجدد

 نهايي معاون تح
مام مطالعات وت
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پژرت اخالقي بر
كنندگان، پژوهش

ارايه شده نامه
مص، ات اخالقي

اصل، آثار و نتاي
بفنظر از عواق

هاپژوهش انجام
ازمان بهداشت ج

(UNES بيان
انداردهاي بين

پژوهاي طرحي
ي وزارت بهداشت

يك زنك بيش ا
سعه كمـي و كي

پزشكي با سفارش
ژوهشگاه ابن سي
ژوهشگران، حقو

فيرد، شرح وظا
تو تخصصي كه

مورد نقد و هش
ل پس از تاييد
مت. الغ خواهد شد

با هدف  نظار ي
به شركت كلي،

طرحرايه داده و
 مغايرت با الزاما
.ي نظارت دارند

نباشد، صر شكي
قي و علمي در

(CIOMSسا ،
(SCOل متحد

 همراهي با استا
 تصويب و اجراي
معاونت پژوهشي

اين. شكيل شدند
با توس.  مي گذرد

وهشهاي علوم پ
كه توسط پژرح

صاحبنظران و  پژ
وه عملكر، نحيد

توسط كار گروه
در پژوه ي اخالق

اين دستورالعمل
زش پزشكي ابالغ

علوم پزشكيهاي
هنگ و حقوق مل
شاوره اخالقي ار

رت عدم در صو
پژوهشيهاي رح
علوم پزش هايش
الزامات اخالق. ود

 (Sيعلوم پزشك

گي آموزشي ملل
ملي و همچنين
ارت اخالقي در

در م 1378سال
كز تحقيقاتي تش
ي علوم پزشكي

ي اخالق در پژو
در اين طر. ست

تخصصي با صاي
ل، سطح بنديشك

ن پيش نويس ت
كميته كشوري

.ه استداده شد
ت درمان و آموز

  ييرا
هپژوهشالق در 

طبيق آنها با فرهن
مور سالمت، مش
يق مي دهند و
طريق بر اجراي 

پژوهشخالق در 
شوميبار تلقي 

ي بين المللي ع
و سازمان فرهنگ
گ اسالمي  و م
االق را براي نظ
وم پزشكي در س

و مراكها  دانشگاه
سسات پژوهشي
ر، كميته كشوري
پژوهش نموده اس

هاينشستنين 
ررات ناظر بر تش

اين.  تدوين نمود
خانهر نظر دبير 

كشور تطبيق د 
 محترم بهداشت

اجر خالصه
اخالهاي  كميته

لي و تطين المل
هاي دخيل در ام
ين المللي تطبي
طول انجام تحقي
مصوبه كميته اخ
بوده و فاقد اعتب
شوراي سازمانهاي

و (ICH)سازي
موزه ها و فرهنگ

ي اخالهاكميتهو
علوهاي پژوهش

ددر پژوهش در 
و موسها  دانشگاه

خالقي در كشور
اخالق در پهاي

تطبيقي و همچن
پيش نويس مقر

را علوم پزشكي
تشكيل شد، زير
جرايي و علمي
جرا توسط وزير
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مل پـنج     

 اصول ش
 انصاف، ت
 رعايت ل
 و حقوق 

 در يزمان
 كميته ت
 يسازمان 
 سال 3 ي
 چند و ي

 در عمل،
 يتقاضا 

             
1 Auton
 
2 Benef
 
3 Nonm
 
4 Justice

سـتورالعمل شـام

بخش اين در.  د
تيرعا با ديبا ق
شامل  انسانها به
نيمواز رعايت 

ساز يهاتهيكم 
نظارت و تاييد با

يتهيكم. شود
يسازمان يتهيم

يالملل نيب لعات
دستورالع نيا وع

و اعتراض قابل

                      
nomy 

icence 

malificence 

e 

ايـن دس .برسـد 

  .است عمل

شوديم ليتشك 
اخالق هاي تهي
ب احترام شامل ي

و 4عدالت ،3دن
 

.دهد مي قرار 
ب سازماني ميته
مي صادر  شگاه

كم ياعضا تيو
مطال و بنيادي 
موضو يپزشك م
ق ايمنطقه یته

                      

ب علوم پزشكي ي

دستورالع در فته

   يشك

يمل و يانطقه
يكم كه كندمي
اخالقي اصول ت
نرساند آسيب ،2
 . دهند قرار ت

توجه مورد القي
كم.  شوديم لي

دانش رئيس وسط
عضو مدت گردد
سلولهاي و ماني

علوم يهاژوهش
كميته در بار ك

    

3 

هايپژوهش در

رف بكار طالحات

پزش علوم يها

من ،يسازمان طح
تصريح و شود
رعايت نظر از را
2رساني سود 1

نظارت و رسيبر
  يپزشك لوم

اخال بررسي طح
يتشك يدولت ريغ

تو سازماني يته
گ مي صادر اني

درم سلول ازي،
پژ يهانامهطرح

يك سازماني یه

هاي اخالقيته

اصط مفهوم و عنا

هپژوهش در ق

سط سه در يك
مي ارائه اخالق
يانسان يآزمودن

آئيني خود و ار
مورد بهداشت ت

عل يهاپژوهش

سط اولين عنوان
غ و يدولت يهاي

كمي رئيس حكم
سازما كميته س

سا شبيه موضوع
ريسا ،دارند ي
كميته راي ا.  د

به تصويب كميد

مع برگيرنده در د

اخالق يهاتهيم

پزشك علوم يها
ا هايكميته در

آ واجد يپژوهش
اختيا همچنين

وزارت مصوب ي
پژ در اخالق ين

ع به را  يسازمان
هپژوهش و يعال

ح. شودمي شكيل
رئيس توسط عضا
م با يهاطرح ز
همكاري آن در ه
شوديم بيصوت

  . است ظر

بايدستورالعمل 

   فيرا

بند 13 و ماده 1

كم يهاتيصالح

پژوهش در الق
د گيري تصميم 

پ يهاطرح يرف
و محرمانگي و 
اخالقي كدهاي ي
سازمان يتهيكم

س يهاتهيكم تار
ع آموزش سسات

تش پژوهش در ق
اع احكام و ست

جز به. است ديد
دانشگاه يك از ش

و يبررس يمان
نظ تجديد و رسي

اين دمندرج در 
  : استخش

 
تعا: اول بخش

1 در بخش اين

صال: دوم بخش

اخال يهاتهيكم
مبناي و كلي

طر يب و عدالت
رازداري اصول
يتمام و يشرع

كم: سوم بخش

ساخت بخش ني
موس و هاسازمان
اخالق ايمنطقه
اس عضو 9 شامل
تمد قابل و ست

بيش كه مركزي
سازم يهاتهيكم

برر قابل مربوطه

م
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م
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 هايميته
 هايميته
 كه كزي

 حداقل ل

 تيرعا ر
   .شودي

 هارالعمل
 بررسي ي
. مركزي 
 بهداشت 

مي ين

كم بر نظارت و 
كم مصوبات به 

مرك چند و يملل
شامل يامنطقه 

  . باشديم بر

نظر از يپزشك م
مي ليتشك داشت

دستور  تدوين ،
هايطرح به وط
چند و يالملل ن

وزير توسط ش

تبيي پزشكي لوم

تشكيل فهوظي 
اعتراض به گي

الم نيب مطالعات
يتهيكم. ست

معتب سال سه ت

علوم يهاژوهش
بهد وزارت وري
پژوهش، در الق

مربو هاي عتراض
نيب مطالعات و 

پژوهش در خالق

عل پژوهشي سات

  ي

و شودمي كيل
رسيدگ : از ارت
م و بنيادي هاي
ا اخالق ايطقه

مدت به و شودي

پژ مورد در يري
آوفن و تحقيقات
اخال هايكميته

اعت به رسيدگي 
بنيادي سلولهاي
ا ملي يكميته

موسس و شگاهها
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يپزشك علوم 

تشك يدرمان يشت
عبا اخالق ايقه
سلوله و درماني 

منط كميته ئيس
مي صادر اخالق

  يپزشك م

يگ ميتصم مرجع
ت معاون استير

بر نظارت و يت
،اخالق اينطقه
س ،انيدرم سلول
اعضاي و رئيس

دانش و بهداشت ت

يهاپژوهش ر

بهداش خدمات و
منطق هايكميته

سلول سازي، يه
رئ دانشگاه ئيس
ايمنطقه ييته

ومعل يهاوهش

مر نيباالتر شكي
به و بهداشت ت
هداي :از است ت
من هايكميته ه

س سازي، شبيه
ر حكم. است ي

وزرات در را ش

در اخالق ياقه

و يپزشك علوم 
ك تيصالح. رند
شبيه موضوع با ي

رئ.  دارند مكاري
كمي رئيس وسط

پژو در اخالق ي

پزش زيست هاي
وزارت در كه شد

عبارت)  يكشور
به اورهمش ارائه ،

موضوع با خالق
حقيقي و حقوقي

  .گردد مي

پژوهش در اخالق

منطق يتهيكم 

دانشگاه در ياه
دار عهده به را 
يهاطرح بهي گ

همك آن در شگاه
تو آنها احكام كه

يمل يتهيكم: 

پژوهشه در خالق
باش يم پژوهش 

( يمل يتهيكم
پژوهش در الق
اخ ايمنطقه هاي
ح عضو 13 واجد

م صادر پزشكي 

هايكميته مان

:چهارم بخش

منطقه ي تهيكم
اخالق سازماني
دگيرس سازماني،

دانش يك از شي
ك است عضو 11

 
:پنجم بخش  

اخ يمل يتهيكم
در اخالق صول
ك يها تيصالح

اخال ياهنماهار و
هكميته در شده
و  يمل يتهيكم

آموزش و درمان
 

سازم ذيل مودار
  . كند
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يلم حطس
 يا هقطنم حطس

ينامزاس حطس

 قالخا ينامزاس
يكشزپ مولع ه

نا

قالخاينامزاس
.....تاقيقحت 

س هتيمك
هاگشناد

اريا رد يكشزپ مولع ياه ش

5 

قالخا يلم هتيمك
يكشزپ مولع ياهشهوژپ 

قالخا ينامزاس  
...هدكشهوژ

س هتيمك
زكرم

يكشزپ شزومآ و نامرد تشاد

شهوژپ رد قالخا يا هقطنم 
 .....يكشزپ مولع هاگشنا

شهوژپ رد قالخا ياه هتيمك 

رد

 قالخا  ينامزاس  هت
هتيمك .... ناتسراميب

ژپ

دهب ريزو

هتيمك
اد

حوطس و ينامزاس تراچ :1ر

 قالخا ينامزاس  هتي
..... هدكشناد

تيمك

رادومن

يمك



 

 

 

 

 

 و يعال
 شده ل

ژوهش
 به و ت

 در الق

 ضمن  
 .  ند

 و يولت

يم وب

 در كت

 طرف ز

تع منظور به و 
ليتشك كشور در

پژ در ياخالق ت
بهداشت وزارت ر
اخال سازماني و ي

و شوندمي لي
دارن نظارت  شش

دو ريغ و يدولت 

 

منصو و يمعرف 

 

شرك و تيعضو 

 

از كه هستند ي

كالن تيحما و
د سالمت دمات

نظارت و انداردها
د و است وهش

ايمنطقه هايه

يتشك كشور يك
پوش تحت زماني

يپژوهش و يال

انتخاب، اخالق،

. شوديم خارج 

يقانون اشخاص و 

و تيهدا و ارت
خد ارائه و هشي

استا يارتقا دف
پژو در اخالق ل
كميته عملكرد ر

پزشك علوم يها
ساز هايكميته

عا آموزش سات

ا تهيكم تيعضو

آن از سمت ن

بهداشت وزارت
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  فيتعار

  :ست

نظا هدف با شت
پژوه ،يآموزش ر

هد با اخالق يل
اصو رعايت بر ت
بر تهيكم نيا ود

هدانشگاه در الق
ملكردع بر مل،

موسس و هاازمان
 . شوديم 

ع يبرا خود يع

انيباپا و شده رد

و حاضر حال در

ت-اولبخش
  

اس رفته بكار لي

  زشكي

بهداش وزارت در
امو از اعم المت

 

مل يتهيكم: كي
نظارت و گذاري

شويم ليتشك ت

اخال يامنطقه ي
العم دستور اين ر

سا در يسازمان
ليتشك يهايش

اجتماع اي و يلم

وار تهيكم در ود

د كه سالمت مر
   . يابند

يذ يمعان در مل،

پز آموزش و مان
د يزشكپ خالق

سال نظام يها ه
.است اخالق ي

پزشك علوم ي
سياستگ ملي جع

بهداشت وزارت

يهاتهيكم :هش
برابر ها اعتراض

يهاتهيكم :ش
پژوهش يهاطرح

عل تيموقع عتبار

خو سمت عتبار
 .است يحقوق

ام يمتول يعموم
مي توليت المت

دستورالعم نيا ر

درم بهداشت رت
ا يعال يشورا 
حوزه كليه در ي

عالي شوراي يس

ژوهشهايپ در 
مرج و شده كيل
يفناور و هاي

 

پژوه در خالق
ا بررسي و يقاتي

پژوهش در خالق
ط ياخالق يبررس

اع به كه يفرد 

اع به كه يفرد: 
ح عضو فيوظا 

ع يحقوق شخص
سال به مربوط ر

در مندرج يها

وزار :بهداشت 
:اخالق عالي ي

يا حرفه اخالق
رئي بهداشت وزير

اخالق ملي ي
تشك يپزشك لوم

پژوهش معاون
. دارد نظارت ش

اخ يامنطقه ي
تحقيق هايطرح

اخ يسازمان ي
ب سطح نياول ن

:كميته يقيحق

:كميته يحقوق
از ييجز اخالق

ش: دارتيصالح
امور در بهداشت

واژه -1ماده
  
وزارت ١-١
شوراي ٢-١

يارتقا
و. است

 
يكميته ٣-١

عل هاي
استير

پژوهش
 

يتهيكم ٤-١
بررسي

 
يتهيكم ٥-١

عنوان به

ح عضو ٦-١
. شود

ح عضو ٧-١
تهيكم

ص مقام ٨-١
ب وزارت



 

 

 

 

 

 به لين 
 دييتا ر

 نامه،ان

...  و ت

 ،نامهرح

 .دارد 
 يمجر 

 ييدارو

 اي يصي

 نيب ي
 مورد ي

 

هدف با شده ه
معتبر يعلم جع
ايپا رينظ ينيناو

 

زاتيتجه دارو، ش،

 

طر اساس بر كه
 . شودمي جام

 

عهده بر را هش
عنوان به آنان 

د مواد اي ليوسا 

 

يتشخ اتيعمل ز

 

يسازمانها و سات
المللي بين سات

داده بيترت يك
مرج كي توسط 

عن به آن، جات
 

پژوهش يانسان 

ك ياشخاص ريسا
انج پژوهش آنها،

پژوه در يخالق
انيم از يقيحق

زيتجو بافت، ت

از حاصل زيورر
 . باشد ي

موسس و رانيا ر
موسس و هاسازمان

كيزيف و يفن و ي
نامهطرح. قيق
مندرج اي سند م

.ستين ورالعمل

يروين اي ودجه

سا و حرفه حب
آ اطالعات اي ك

اخ ميحر حفظ و
ح شخص نفر ك

برداشت ،يجراح
 .آورد فراهم

دو و اضافه يها
يم يتهاجم ريغ

در يدولت ريغ اي
س توسط معنوي

7 

يعلم اتيعمل ح
د و مدون يزي
نا رييتغ. است ه

دستو نيا شمول

بو از يبخش اي م

صاح ،يمتوف ان
كيولوژيب مواد اي 

و پژوهش انجام
كي ديبا  كماكان

عمل ،يريخونگ
را يآزمودن يان

 بافت يبررو ه
غ مطالعات جزو 

ي يدولت سسات
م يا مادي تصور
 . د

شرح و طالعات
ير برنامه كي ي
شده اعمال قيق

ش از خروج سباب

تمام كه يحقوق

بستگا كاربر، ار،
آنها برروي و ند

ا ت،يهدا ،يراح
حقوق، يتساو
 . شود

خ مثل ييهاوهي
روا اي يجسمان ت

مطالعه اي يا ده
آنها، صاحبان ه

موس نيب شترك
بص كه مطالعاتي

شودمي بندي ه

ا يحاو ژوهش،
يط معقول يماد
دق بصورت آن ر
اس از پروتكل، اي

اي يقيحق خص

اميب سالم، بلط
كننيم شركت ش

طر تيمسئول ه
ت فرض در يحت
ش يمعرف و نيع

يش به توسل با ه
تيتمام و ميحر

مشاهد صرفا ات
به يدسترس كان

مش بصورت كه ي
م.  شوديم جام
طبقه المللي ين

پژ شنهاديپ ضمن
رمايغ اي يماد ه

در كشور يخالق
ي پروپوزال و يس

شخ:  پژوهش 
 .كنديم  نيم

داوط كننده، ت
پژوهش در ررات

كه ينيمع فرد  
ح باشند نفر چند
مع شده، هيارا رح

كه يمطالعات: ي
ح نقض موجبات

مطالعا: يهاجم
امك عدم و بودن 

يمطالعات: يملل
انج كشورها ريسا

بي مطالعات جزو 

متض سند: نامه
جهينت اي ستاورد
اخ يكدها مفاد

بررس اي قيتحق ،

كننده تيحما
تام را نامهطرح 

شركت: آزمودني
مقر موجب به اي

:مسئول يجر
چ اصلي انيمجر

طر در پژوهش 

يتهاجم طالعات
م گريد شكل هر

ته ريغ طالعات
نام يب رضبرف

الم نيب طالعات
س يهاسازمان اي
گيرد مي قرار ت

  

نطرح   ٩-١
دس كي

و شده
مطالعه،

ح   ١٠-١
موضوع

آ   ١١-١
ي توافق

مج ١٢-١
م هرگاه

مسئول
  
مط ١٣-١

به اي و

مط  ١٤-١
يدرمان

مط ١٥-١
يالملل

حمايت



 

 

 

 

 

 متفاوت

مي ش

 دارتيح

 طبابت 
 شده غ

 و گيري
 كميته 

م ايمنطقه هاي

 

آزمايش انساني ني

صالح مقام يسو

 شده رفتهيپذ 
ابالغ بهداشت ير

 . شود يم ي

 

گ تصميم به جر
اعضاي مالي، ه
  . دد

هكميته پوشش

آزمودني روي بر ا

  كندي
س از ياخالق ت

يالملل نيب ارد
وز توسط و شده

يتلق رد ح،يصر ب

منج و داده قرار 
كننده حمايت ،
گرد انيب بوطهمر

پ تحت همكار ز

را جديد درماني

مي ثبت را ليني
مالحظا راساس

Good  استاندا
ش تهيه غذا و و

بيتصو عدم .ب

تاثير تحت را د
محقق با رتباط

م مستندات مام
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مراكز و شودمي

د روش يا و شكي
   گيرد،
بال كارآزمايي ت

بر و قانون طبق

d Clinical Pr
دار سازمان سط

بيتصو واژه بر حي

افراد رنظ است 
ا در است مكن
تم در ديبا عمناف

م اجرا مركز چند

پزش تجهيزات و،
گي مي قرار ايش
مطالعات كه يكي

كه اخالقي يها

ractice(GCP
توس ما كشور در

يتصر با اخالق ه

ممكن كه نوي
مم منافع شتراك

م اشتراك يا ض

چ توسط كه تي

دارو كه طالعاتي
آزما مورد جديد

الكتروني سامانه :
راهنماه اي رات

(P طبابت هينه
د كه باشدمي ي

تهيكم مساعد ظر

معن يا مادي يط
اش يا تعارض. ود

تعارض. باشد اشته

مطالعات :مركزي

مط :الينيب ايي
ج تجهيزات يا رو

:باليني آزمايي
مقرر مجموعه 

به  اصول : ابت
ينيبال ييكارآزما

نظ حيصر و يتب

شراي: منافع ك
شو موضوع به ه

دا وجود ژوهش

 

مر چند طالعات
 .  ند

كارآزما طالعات
دار كه مواردي ر

آ كار ثبت ركز
:ياخالق يدها
 . شودي

طبا بهينه صول
ك مطالغات نجام

كت اعالم :بيصو

اشتراك يا عارض
سوگرايانه گيري

پژ ياجزا ساير و

 
مط ١٦-١

باشنمي

مط ١٧-١
در. كند

مر  ١٨-١
كد ١٩-١

يم ابالغ
  
اص ٢٠-١

ا جهت
. است

   
تص ٢١-١

تع ٢٢-١
گ نتيجه
و اخالق

  



 

 

 

 

 

 ،يطرف يب و 
 مقررات و ناد

 انساني مودني
 ارسال ياطقه
 انتشار اي و ش

 اختيار، و ها
 هر در. شوند

 نيب عادالنه و
 داشته كامل 

 پژوهشي هاي
 نظارت آن بر

 دست از ست
 يدستاوردها 

 . ر

 اننياطم يني
 داد قرار با و ي

  ي

انصاف تيرعا با
اسن و حاضر سند

آزم روي بر كه 
منط ، اخالق ين

پژوهش ادامه نع

ه آزمودني به م
ش رعايت داشت
و منصفانه ضار،

رضايت پژوهش
هطرح نتايج ش
ب پژوهش يجرا

اس شده بيتصو 
يريبكارگ اي ن

 .دي

كشو مختلف ي

 . افعمن 

يبال ييزماكارآ ت
يرسم بصورت 

يپزشك علوم ي

ب ديبا ،شوديم ه
س مفاد تيرعا 
پزشكي علوم ي

سازمان  هايميته
مان مرحله هر ر

احترام شامل ش
بهد وزارت صوب

مض و منافع نيا و
پ در شركت هت

گزارش و اجرا در 
اج مدت تمام ر
ها آن اساس بر
آن از يناش يها 

پيشنهاد پژوهش
يها تيقوم به جه

رض يا اشتراك
 .پژوهش 

مطالعات در ان
ديبا كشور مهيب

يهاپژوهش در

دهينام تهيكم ار
با را آن بر مؤثر
پژوهشهاي تمام

كمي به تصويب ت
در و محسوب ي

پژوهش در الق
مص اخالقي هاي
و بوده شتريب ن

جه بايد ها ودني
محرمانگي الي
در ،يانسان رامت

ب كه را يالزم ي
افتهي انتشار اي

پ جينتا و مقاله ه
توج با پژوهش،

تعار هرگونه اني
در يهمكار و 

كنندگا شركت
ب يها شركت از

9 

د اخالق يهاته
 

اختصا به ادامه ر
م اي انسان متال

نامهطرح. دهد
جهت مورد سب

پژوهشي تخلف

اخال اساسي ول
راهنماه و يها
آن يضررها از د

آزمو. شود ميقس
اعال حد بايد ين

كر حفظ هدف
ياخالق اوصاف ،
پژوهش ادامه 

: 
هيارا پژوهش، ن
يانسان ياجزا م

 .پژوهش
يب مانند ،يمال ي
مشاركت ليدل 

  پژوهش
بر وارده سارت
ا يكي اي و وهش

تيكم يها تي

در كه يپزشك م
سال به راجع اي ي

د قرار نظارت و
حس اجرا از قبل

مسئول مجري

اصو بايد يوهش
كد تمام چنين

بايد معقول و ف
تق جامعه و گان
همچني. كنند ت

با زين نامهطرح
پژوهش دهد ص
به نسبت تواندي

  .دينما

:كند حاصل نان
انيپا و اجرا نگام
تمام انيم اسب

 .ربطي

همكار محققان
يحام و ژوهشگر

به صرفا ها يدن
 .پژوهش روع
نتايج گزارش و

خس جبران مكان
پژو كننده تيما

يصالح -دوم ش

علوم يهاژوهش
يانسان يآزمودن
اظهارنظر ورت،

بايد ستورالعمل
توسط اخالق ي

پژو يهاطرح ي
همچ و عدالت و
متعارف طور به ش
كنندگ شركت ه
شركت پژوهش ر
ط بيتصو از س

صيتشخ كه مان
يم د،ينما كسب

لغو ديمق اي لق

نياطم ليذ موارد
هن قبل، يخالق

منا يعمل و يالم
يذ جعامر يكتب
م و مسئول يجر
پژ  ارتباط در ي
آزمود به ياضاف 

شر زمان از رت،
و اجرا در يمانگ

ام از ديبا خالق
حم سازمان ،ير

بخش

پژ در اخالق ي
آ واجد يپژوهش

مشو ،يبررس رد
دس اين اساس ر
يكميته مجوز 
   

ياجرا و يطراح
و رساني ضرر م

پژوهش از ياش
جمله از ربطيذ ي
در داوطلبانه و ه
پس اخالق تهيم

زم هر در و دارد
ك يديجد صاف

مطل بصورت را د

مو وجود از ديبا 
ا يارهايمع  تي

كال رتباطا يرار
ك يعلم دييتا ود
مج يعلم تيالح
ياخالق اصول تي
نهيهز ليتحم م

خسار جبران ان
محرم اصول  تي

اخ يها تهيكم: 
مجر. ندينما صل

تهيكم -2 ماده
پ هاي نامه طرح
مو آن، بر حاكم
بر ،شودمي نجام
اخذ عدم. گردد

.گرددي م جيتا

ط در -3 ماده
عدم سودرساني،

نا منافع پژوهش
يهاطرف يتمام

آزادانه بصورت و
كم. گردد رعايت
د مستمر يخالق
اوص ديبا اي و داده
خود بيتصو ن،

تهيكم-4ماده
يرعا .١
برقر .٢
وجو .٣
صال .٤
يرعا .٥
عدم .٦
امكا .٧
يرعا .٨

:تبصره
حاص

م
ط
ح
ان
گ
نت

م
س
پ

تم
و
ر
اخ
د
آ

م



 

 

 

 

 

 

 به طرحنامه 

 يها سازمان 

 ياخالق نظر 
 بر متوقف ق،
ينم بيصوت 
 كميته نظر د
 ،يسازمان ،يس
 با مطابق و ي

 اي نقص گونه 
ي اخالق تهيم

همراه مهيضم 

كارمندان، ،يل

از ،يرأ ستقالل
اخالق تهيكم ط
.شوديم يتلق 
مورد تغييرات ل
اسيس راتيتاث ز
يآت يها ماده ب

هر از يآگاه ت
كم سيرئ به را 

عنوان به آن ت

مال انيحام ران،

اس با و موقع به
توسط نامهطرح 
رد ح،يصر بيصو
اعما  از پس. د
ا مستقل ديبا ،ي
حسب بر فوق ور

صورت در ديبا ت
آن ،يانسان يدن

  .دينما كس

  

مستندات و كرده

پژوهشگر دگان،
 

ب را وبمص نامه
ياخالق بيتصو
تص عدم. دهدي

نمايد درخواست
يريگميتصم در

امو. دينما عمل

سالمت خدمات
آزمود واجد يها

منعك دارتيصالح
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ك تعهد ژوهشها

كنند شركت با
. كند برقرار را

نطرح كي مورد
ت اگر .دينما الم
يم انجام را يرس
نامه طرح در را

د تهيكم  .برسد
منافع تعارض 

كاركنان اي ران
هپژوهش اي آن
ص مقام به را كور

پژ نيا از يناش

اهداف، به يب
الزم ارتباط م،ي

م در شده عالم
اعال نامه طرح ص
برر نيا تهيكم ،

ر تغييراتي ويب
اخالق تهيكم ب
از هرشكل از زي

پژوهشگر ،يمودن
بر مؤثر اي المت

مذكو مراتب ديبا

مشكالت جبران
  .شود ل

ايدست يراستا
يمستق ريغ اي مي

ا راتييتغ اي و
درخصوص را د
باشد، پژوهش ي

تصو جهت تواند
بيتصو به ديبا ه
زيپره در ژهيو ت
   

آزمو اخالق، تهيم
سال با مرتبط ي
ب زين  تهيكم ني

جب به نسبت بر
ارسال اخالق تهي
ر در توانديم ه
يمستق امر، نيع

نامهطرح ديبا ه
خو يينها نظر 
يعلم تيماه ت
مي كميته. شد

نامهطرح سئول،
تيعنا با و يصاد

.شوديم اعمال 

كم ياعضا از ك
يهاپژوهش در 

يا .دينما گزارش
   
 

بتمع
يكم

تهيكم -5 ماده
مطلع و يهداشت

تهيكم -6ماده
و دينما يررس
شناخت و يررس
باش مشروط تواند

مس مجري توسط
اقتص و يا حرفه
ها تهيكم سطح

 
كي هر -7ماده

ياحتمال شكال
گ  كننده بيتصو

م
به

م
بر
بر
تو
تو
ح
س

م
اش
تص



 ي

 ي

 ند

 س
 يط
 س

.  ت

 ك

 . د

 

 

 

 

 

هانامهطرح ريسا

هاتهيكم به 9 

توايم يامنطقه

سيرئ به يشنهاد
شرايط ساير و ضا

رئيس توسط اني

ده خواهد داشت

كي امكان، عدم ت

 )يشك

شوديم منصوب

 ي

  .   شودي

س ،مركزي چند 
  . شود

ماده در مذكور

م يتهيكم ديتائ

شيپ يقيحق و ي
اعض تركيب ،ني

سازما يكميته 

زماني را  بر عهد

صورت در وس ي

پز علوم مختلف

م سال 3 مدت 

يپزشكعلوم ي

يم ليتشك يلت

و يالملل نيب ت
شيم بيتصو و ي

م يتخصص عات

تا با ارشد يناس

يحقوق ياعضا ب
سازمان يكميته 

تشكيل با فقت

ظايف كميته ساز

يستيز اخالق ،ي

م يها طهيح در

  
م به يامنطقه ي

يهاپژوهشدر

دول ريغ و يدولت

مطالعات و يادي
يبررس يسازمان

موضوع خصوص

كارشن اي دكترا

بيترك با همراه 
كتشكيل ضرورت

مواف ابالغ ط،يرا

ته منطقه اي وظ

.( 

يپزشك اخالق ي

د ارياستاد درك

.باشند بانوان ز
يتهيكم سيرئ
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داخالقيزمان

د يپژوهش و يش

بنيا سلولهاي ،ي
يهاتهيكم در
خ در را خود ت

درجه واجد گر

را خود خواست
ضر بررسي ضمن
شر احراز رتصو

جود ندارد، كميته

  :است ل
 سازمان

)اصول و فقه رج

يدكترا اي ارشد

مد يدارا حداقل
  .جامعه

از اعضا از نفر ك
حكم با و مان

سايهاتهيكم

آموزش موسسات

درماني سلول ي،
دستورالعمل، ن

اراتياخت توانند
 

پژوهشگ و محقق

درخ ديبا يسازمان
ض ايمنطقه ي
درص و داده قرار

يته سازماني وج

ليذ افراد شامل
س يپژوهش ونت

خار التيتحص ل

ا كارشناس(  ي
 ).يپزشك 

.يولوژيدمياپ اي
( ييدارو و  هيپا

ج ندهينما عنوان
كي حداقل است

سازم سيرئ هاد

ك– سومبخش

م و هاسازمان در

سازي شبيه ضوع
نيا موضوع يشك

يم يامنطقه
.ندينما واگذار ط

م نفر 30 حداقل
 . دهد ليك

س يتهيكم سي
كميته. كند الم

ق بررسي مورد
  .دد

يت تشكيل كمي

عضو 9 از شكل
معاو اي موسسه ا

سال 5 حداقل(
 .ن

يپزشك اخالق ص
علوم اخالق وزه
ي يستيز آمار ص
پ ،ينيبال علوم ر
عبه متخصص ري
الزم يسازمان ي

شنهيپ به يزمان
.  

د يسازمان يهاه

موض با يهاطرح
پزش علوم يهاش
يهاتهيكم -ره
طيشرا واجد ين

ح يدارا سازمان
تشك اخالق يمان
يتاس يمتقاض ن
اعال مربوطه يا

را دستورالعمل
گردمي اعالم يا

تانهايي كه ظرفي

متش يسازمان يه
اي سازمان سيرئ

يروحان نفر ك
حقوقدان نفر ك
متخصص نفر ك
حو در محقق فر
متخصص نفر ك
پژوهشگر نفر سه
يغ عضو نفر كي

يها هاكميته ام
ساز يتهيكم س
.است بالمانع ي

تهيكم -8 ماده

ط جزبه -9 ماده
پژوهش به مربوط

تبصر
سازمان

س هر -10ماده
ساز  تهيكم كي

سازما - 11 ماده
همنطق يتهيكم

د اين در مندرج
امنطقه يتهيكم
ر استد -رهتبص

 
تهيكم-12ماده

ر -١
يك -٢
يك -٣
يك -٤

نف
يك -٥
س -٦
ي  -٧

تما در - تبصره
سيرئ -13 ماده

يو مجدد نتخاب

م

م
م

م
ي
م
ك
م
ك
ت

م

ت
م
ان



 س

 س

 ي

. 

 ده

 ،ي
 اي 
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رئيس به سازماني

سيرئ حكم ،يا 

هاكميته از كي

.كنديم منصوب

شد امضا فرم خذ

 .داشت د

يكشاورز ه،يپا م
يدولت از اعم 

نظ اظهار و يزمان

د مشاركت و يت

منظوبه الزم يها

  .كنديم عالم
تين حسن و ينگ

د همكار يا جري

س يكميته ئيس

منطقه تهيكم 

يك به سازماني ي

م تهيكم ريدب ن

اخ و مكاتبات ،

خواهد يرا حق 
علوم ،ينيبال يها
كودكان امور ن

ساز تهيكم لسه

  .باشد مل
ستيز اخالق به 

مهارته و گذرانده

ا ... و گزارشها ،
محرمان ياعال د

مج عنوان به و ه
  .شوند خاب

رئ عنوان به را ي

موافقت و فات

هايكميته ارت

عنوان به را يشك
 .ست

مشاوران از وت

تهيكم جلسات 
هاتخصص اي تها

انيمتول ،يپزشك
جل در شركت ت

العم دستور نيا 
يكاف عالقه و 

گ كرده، دييتا اي
 . د

مصوبات لسات،
حد تيرعا با ديبا

نداشته اشتغال 
انتخ بازنشستگان

سازماني يميته

فيتشر انجام از س
  . شوديم ادر
نظاتشكيل و  ص

  

پزش علوم هايش
اس بالمانع آنان د

دعو و نييتع ضا،

در ،باشد شده 
سمت يبرخ سته
روانپ مارانيب ن
جهت تهيكم ريب

در مقرر) يسم
ليتما و باشد ه

ي برگزار دارتيح
باشد دارا را گروه
جل صورت در ود

ب جلسه و پذيرد

يپزشك امور با
ب انيم از توانند

12 

كم اعضاي از يگر

پس باشندن گاه
صا پژوهش در ق
خصوص در را د
.نمايد واگذار ور

پژوهش در يخالق
مجدد انتخاب و

اعض ابيغ و ضور

انتخاب يسازمان
برجس صاحبان ل
بستگان ،يساز و

دب توسط ،يزمان

رس سند به ستند
شده شناخته ش

صالح مقام كه ا
گ در يجمع سته
وخ ياصل شغل و

بپ را هاكميته در

مرتبط امور در
يم افراد نيا. د

ديگ يكي يا خود

دانشگ مجموعه
اخالق ملي يته
خود اختيارات د

كشو پزشكي لوم

اخ مالحظات به
سال سه يزمان
  : از استت

  .س
حض و دعوت ت،
 .ضا

س تهيكم ياعضا
ليقب از طرح وع
ارود كارخانه س
ساز تهيكم ديحد

مس( يشغل و يم
پژوهش در خالق

.  
را پژوهش در ق
دس كار يبرا ان
و يخانوادگ نام
د فعاليت و ويت
 .شود ليشك

رياخ سال ده ر
باشد نكرده ركت

تواند مي زمان
 . نمايد يشنهاد

ريز كه ييهامان
كميت رئيس سط

تواند مي ملي ي
علو هاي دانشگاه

آشنا نفر كي ي
سا يهاتهيكم ي
عبارت يسازمان ي

سيير ابيغ در ته
جلسات صورت
اعض منافع تراك

 . تهي

ا از تهيكم ريبد
موضو با مرتبط

سيرئ اي مالك ،
صالح به كه ند
  ..د

علم مدارج و رك
اخ حوزه در دور

باشد داشته را ي
اخالق با بطمرت 
گرايد با ارتباط 
و نام انتشار با ا
عضو شرايط و د

تش منافع شتراك
در حداقل ديبا
شر انسانها به ط

سا رئيس -1 ره
پي ايمنطقه يه
سازم در -2 ره
توس يسازمان يه
يكميته -3 ره
د در رمستق ايه

سازماني تهيكم س
ياعضا تيعضو 
يتهيكم ريدب ف
تيكم جلسات ره
دستوركار، ميظ
تعارض يا اشت ن
يكم يمال امور ه
هكيصورت در: ره

افراد هيكل وران
كودك، يشناس

هستن ينهاد دم
شوند يم دعوت

مدار واجد  ديبا 
المقد يحت ديبا 
يپزشك اخالق ا
يها دوره ديبا 
يقرار بر و امور 
را خود موافقت 
خود سمت ديبا 

تعارض يا اش گونه
متخصص ريغ و
مربوط پزشكي م

تبصر
كميته
تبصر

تهيكم
تبصر
منطقه

 
سيرئ -14 ماده
دوره -15 ماده
فيوظا -16هماد

ادار .١
تنظ .٢

بيان
دار .٣

تبصر
مشاو -17 ماده

روانش ،يدامپزشك
مرد هاي سازمان
د ،يرا حق دون

عضو -20 ماده
عضو -21ماده

با مرتبط مباحث
عضو -22 ماده
ليتحل و هيتجز
عضو -23 ماده
عضو -24ماده

گ هر از دور به و
عضو -25ماده

علو يهاپژوهش
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ضرور جلسه ن

توا مي اخالق ي

يتائ به است الزم

باش داشته منافع

مور سازماني ي

شود امضا تهيكم
  .است)  نفر 5

،يسازمان تهيكم

يا مفاد لحاظ با 

يبا يسازمان يها

 
راتييتغ است لزم

 .دينما سال

تهيكم جلسه ر
  
مرك دو حداقل ي

افتني تيرسم ي

يكميته. رديپذ

ال راتييتغ .شند

م ض يا اشتراك

كميته در نبايد
  
ك اعضا توسط ي

5 اقل حد( عضا
ك سيرئ توسط 

را يو نيگزيجا

هتهيكم سطح ر

  كند ميقد
 .شود رسانده ل

مل مسئول جري

ارس اخالق تهيكم

در كه يياعضا ن
. شوديم مهيم
سازماني يتهيم

يبرا تهيكم ريدب

بپ يو يرسم ده

باش داشته يكاف 

تعارض انيمجر ري
  . دهديم ت

نب باشدمي ماني
 .  شود ارسال 
بررسي مورد يها

اع كل كي عالوه
مربوطه عضو ي

ج و،عض يستعفا

در يسازمان يته

تق يسازمان يته
مسئول يمجر ع

مج رد،يگ صورت

ك به يبررس يرا
  .د

آن فقط اما ست،
ضم جلسهصورت

كم در نامه طرح 

د اي سيرئ حضور

ندينما اي سئول
 .دده پاسخ

زمان جلسه از

يسا اي طرح يام
دست از نامهطرح

سازم يكميته ي
ديگري سازماني

هطرح جهت فع
بع نصف اخالق ي
يبركنار ،اعضا ز

اس اي تيعضو لغو

تيكم اراتياخت
  .شود ابالغ

تيكم به مجدد ي
اطالع به ليدل ر
ص طرحنامه در 

بر را طرح طرح،
گرددي م اتخاذ 

اس مجاز گفتگو
ص به و تقرائ سه
بيتصو ،شود ي

13 

ح .ابندي حضور

مس يمجر از  را
پ كميته نظر رد

شيپ مربوطه،

حا مسئول، ير
ط آن رد اي بيصو

اعضاي از يكي
س يكميته به ي

مناف  يا اشتراك
يسازمان يتهيم

از كي هر وسط

ل از پس ماه دو

و فيوظا شرح
آن پاسخ و فته
يبررس جهت را
ذكر با ديبا يزمان

تغييراتي خالق

يمجر از يدگ
]تهيكم ياعضا
و بحث يساز
جلس در بيغا ي

مي اجرا دانشگاه

جلسات در صاً

يدگيرس است
مور سواالت به د
اسناد يبررس ي

مجر با يسازمان
تص به نسبت را
آن مسئول ري
بررسي جهت يد
تعارض بيان رم
كم  جلسات تيم
تو اخالق يتهيم

ظرف حداكثر ت
 .دينما ب

با مرتبط زارش
گرف رقرا بررسي

مراتب توانديم
ساز يتهيكم ط

ا تهيكم در نامه
 
ندينما به تواند ي
كل نصف از ش
روشن يبرا زي

ياعضا يكتب رات
د چند در كه ي

شخص ديبا يزمان

درخوا ديبا خالق
بخواهد مسئول 

يبرا ديبا يازمان
.گردد اعالم ي

يتهيكم يعضا
خود يرا حق اً

مجر  كه ييها
با ها مهناطرح ن

فر است الزم سه
رسم و ليتشك 
كم مقررات تيا

  
است موظف يان

منصوب يا طقه
گز اي ادعا ست،

مورد م،يتسل خ
راداتيا رفع از
توسط ر،ييتغ يضا
طرحن بيتصو ز
 .دينما اعالم ق
يم موسسه يهش
شيب[ تياكثر يا

ين بيغا ياعضا
نظر. دارند يرا 
يمركز چند يهش

سا يتهيكم ي

اخ تهيكم رخانه
مجري از نامهح
سا يتهيكم يا
يمجر به و دهيس

اع از كي هر چه
ضمناً و كند الم
نامهطرح -1ره
اين. گيرد قرار ي
جلس هر در - 2ره

يبرا الزم نصاب
رعا عدم صورت

 .است مقدور ضا
سازما يتهيكم 
منط تهيكم دييتا

درخواس ،نامهطرح
خيتار از يكار وز
پس مسئول ي

تقاض اي نامهطرح
از پس هصورتيك

اخالق تهيكم به 
پژوه معاون -ره
را اي تهيكم ميم
يكتب نظرات ه
حق اند، نموده 

پژوهش يها طرح
 .است يضرور 

 

اعضا -26ماده
 .ست
ريدب -27ماده
طرح يبررس يرا

اعضا -28 ماده
رس اخالق تهيكم

چنانچ -29 ماده
اعال را مراتب ديا

تبصر
بررسي
تبصر

ن حد - 30ماده
درص   -18 ماده

اعض تياكثر يرا
سيرئ-19 ماده

ت و العمل دستور
ط هر -31ماده

رو 45 تا حداكثر
يمجر -32 ماده
ط رد -33 ماده
ص در -34 ماده

را گرفته صورت
تبصر

تضم  -35ماده
هيارا -36 ماده
شركت يسازمان
ط در -  37 ماده

طرح، در همكار
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تصويب باشند،مي

مجر به و شده 

سا و اخالق ته

رساند جلسه آن 

كنند تدوين گي

وابستگ و وهش
طر كه صورتي ر
  .ستيم

طر و مجري يي

م اي منطقه يه

صادر اخالق ي

تيكم به ريم و گ

در حاضران ي

خانوادگ نام و ام
  .شده
ژوپ مجري دگي

در. گردد ذكر ل
الزام زين راهنما 

شناساي طالعات

   .طرح هر ص

 .گردد امضا 

كميته يك نظر 

كميته مصوبه ك

مرگ و يجد و
 .ستين ئول

امضا به و مينظ

نا جلسه، شكيل
ش رد و مصوب ح،
خانواد نام و نام
كامل بطور ،نامه

استاد و دانشجو
اط بر عالوه اشد،

   .شود ذكر زي
صخصو در خالف

 
اعضا توسط و ه

تحت همكار كز

يك شودمي بي

  :باشد 

 است هفت

 طرح ياجرا

و يجانب عوارض
مسئ يمجر تي

تن ته،يكم ريدب ا

تش محل جلسه،
مطرح هايطرح
 و پژوهش نوع
نطرح در راتيي

د خانوادگي نام
با شده ارسال ه
ين است شده يس

مخ و موافق ظرات
 .شده اتخاذ اي

شده درج خالق

14 

مراك تمام و شود

يتصو و بررسي ي

شامل را زير ات
 مه

 طرح يمال ي

قرارگرف يبررس د
طول در الزم ي
عو گزارش به ام
يمسئول رافع في

اي سيرئ توسط

برگزاري مدت
تعداد و جلسه 
ن طرح، كامل ن
يتغ اي نامهطرح 

و نام نامه، پايان
كميته به مجددا

يبررس آن در طرح
نظ ذكر و كميته

ها تصميم و ضوع
ا كميته در آنها

شيم انجام مركز

يسازمان يميته

جزئيا ديبا نامهح
نامطرح كننده ب
يحام ،مسئول ي
  

   نامه

مورد نامهطرح ي
يها گزارش سال
الزا خصوص در
يتكل نيا به حيصر
 اخالق ه

جلسهصورت د

و ساعت سال،
بانيغا و اضران

عنوان طرح، اره
يعلم دكنندهيي
پ مقطع ذكر ت،
م و عنوان قبل 
طر قبال كه اي ه
ك تصميمات و ها

ضووم ذكر با الق،
سمت و كميته

چند توسط كه
 . است في

كم توسط كه ي
  .  د
طرح هر يبرا ق

مصوب يسازمان
يمجر اطالعات و

ياخالق تهيكم

نطرح شيرايو ن

 )رد قبول،( ه

يبررس جهت كه
ارس و يريگيپ ت

د مسئول يمجر
تصر عدم است ي
تهيكم ريدب يا س
ديبا ،يسازمان ي
  :شد
و ماه روز، به ه

حا خانوادگي ام
شما شامل سايي
يتا مرجع نام و
است دانشجويي ه
درجلسات نامهح
جلسه شماره و خ

ه توصيه شرايط،
اخال كميته سات

ك اعضاي نوادگي

ك پژوهشي هاي 
كا سازماني ميته

اي نامهطرح هر ي
شودمي ارسال ه

اخالق كميته وبه
يتهيكم خصات

و يخانوادگ نام 
مصوبه كد اي ره
 پژوهش ن

نيآخر افتيدر خ
  يدگيرس خ
تهيكم يبررس ه

ك يمستندات ست
جهت حيتوض ونه

م به تذكر  
يهيبد. ربطيذ ع

رئيس امضا  
يتهيكم جلسه ر

باش ليذ درجات
جلسه تشكيل خ

نا و نام جلسه،ت
شناسا مهم عات
شماره و او اني

نامه پايان نظر، 
نحطر كه واردي

تاريخ )قبل بند(
ش اخالقي، وعات

جلس هاي بحث 
خان نام و نام تها

طرح در: تبصره
كم يك در طرح
براي -38ماده

نامهطرح مسئول
مصو -39 ماده

مشخ .١
و نام .٢
شمار .٣
عنوان .٤
خيتار .۵
خيتار .۶
جهينت .٧
فهرس .٨
هرگو .٩
١٠.

مراجع
١١.

هر در -40ماده
مند شامل و شود

تاريخ .١
صورت

اطالع .٢
سازما
مورد

مو در .٣
( نامه

موضو .٤
ساير .٥
انت در .٦
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دستورالعم وسط

0 مدتبه را خود

كن هيارا   ياطقه

مربوط طالعات

تو يسازمان هاي

خ جلسات ورت

منط يكميته به

 .ه

اط به يدسترس

هكميته نهبيرخا

صو و واصله يها

ب و آماده را خود

نامهطرح هر ويب

د جلسه هر يل

  

دبي هاي هزينه و

گزارشه و سئول

خ ساالنه گزارش

تصو يا رد شامل
 .درخواست

  .شود
تشكي خيتار از ل

15 

و اعضا جلسه ق
 . بود اهد

مس يمجر يبراز

گ ديبا سازماني

  :شد

  .ت

ش شده اتخاذ يا
د هر مورد در ي
 .آن ي

ش گزارش مهيم
كسالي از پس

 . است 

حق و جلسات ل
خوا پرداخت بل
ابر مدارك و دات

تهيكم سال، ن

باش زير طالعات
 .تهيكم

جلسا در تهيكم
 .ده

ها ميتصم و شده
يينها ميتصم خاذ
ياعضا و تهيكم
 .شده اذ

 .تهي

ضم است الزم ته
اطالعات، به د
بالمانع يقانون ط

ليتشك ،يشناس
قاب شوندمي بالغ

مستند يتمام د

ايپا از پس ماه ر
 .دينما ارسال 
اط شامل بايد  ها

ك ياعضا مشاغل
ك ياعضا بايغ و

شد برگزار لسات
ش بررسي يهاه

اتخ خيتار و قاضا
ك توسط شده جام
اتخا تصميمات 

 .تهيكم ساالنه

يكم هاي نهيهز
  .تهيكم ي

تيكم شده امضا
آزا يدسترس و
وابطض تيرعا با

كارش و يداور ه
ابال يمل كميته ط
ديبا سازماني ته
  .كند
هارچ ظرف كثر
يمل يتهيكم ه

هكميته هاي ش
م و يوابستگ ام،
و ضورح تيوضع
جل خيتار و عداد

نامهطرح فهرست
تق رشيپذ خيار

انج يها موزش
و مباحثات ساير

س فعاليت فسير
ه و ساالنه ودجه

يها تيفعال ريسا
جلساتصورت 

افشا قانون بق
تهيكم ماتيصم

 

نهيهز -41 ماده
توسط كه جرايي
تيكم - 42ماده
ك ينگهدار سال
حداك -43ماده

به آنرا رونوشت و
گزارش -44ماده

نا -١
و -٢
تع -٣
فه -٤
تا -٥
آم -٦
س -٧
تف -٨
بو -٩
س -١٠

ريتصو -تبصره
طب -45 ماده

تص و درخواستها
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.دينما واگذار د
.  

 يدارا حايرج

  . مايد
  .  .ود

  ي

.شودمي ليتشك

  .ش
  .ياديبن ي
.  

توانمند يسازمان 
.است اعتراض ل

تر پژوهشگر فرد

نم منصوب ميته
شو يم منصوب 

زشكيپ علوم ي

تش يدرمان يداشت

پژوهش در اخالق 
يها سلول ،يمان
.منلفع اشتراك 
   . پوشش 
يتهيكم چند 

قابل ريغ و يقطع

ف... (  و يپزشك
 

كم اين رئيس ن
سمت نيا به ه

يهاپژوهش در

بهد خدمات و ي

  .يمان
  . يسازمان

نهيزم در جويان
درم سلول ،يساز

يا تعارض دليل
تحت مراكز در
اي كي به ها مه
قط سازماني، ميته

رايپ و يدانپزشك
)باشد يپزشك

عنوان به سال سه
تهيكم سيرئ كم
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د اخالق  ياقه
  

يپزشك علوم اي

  .ي
سازم يهاتهيكم
س يهاتهيكم ي

  . سازماني
دانشج و علمي ت

سا هيشب موضوع
به سازماني يه

پژوهش در الق
ناطرح يبررس ر
كم ميتصم به ض
:  
( 

 .عه

دند ،ييدارو لوم
علوم مختلف ي

س مدت به را ي
حك با و است الق

منطق يها تهيم

هادانشگاه در ش
  :از است ارت

يسازمان يهاتهي
ك ماتيتصم به ت

يساز توانمند و
س اخالق هاييته
هيات اعضاي ي

م با ها نامهطرح
تهيكم از شده ع

اخال توسعه يرد
در را خود تيالح

اعتراض خصوص
است ليذ شرح
)استان در اشت

 يشك

 يدميولوژي

جامعه ندهينما ن
عل ه،يپا علوم ،ي
يها طهيح ازي

  . است ي
امنطقه يكميته

اخال يامنطقه ي
  :از است

كم-چهارم ش

پژوهش در خالق
عبا يامنطقه ي
يكم سيتاس ييد

نسبت اعتراض 
تيحما و هاسش
كمي يها تيعال
سازي توانمند و ي

ياخالق بيتصو
ارجاع  يهانامهح
راهبر برنامه يرا
صال توانديم الق
خ در اخالق ياقه
به عضو 11 يا
بهد ريوز مقام م

  شگاه

يپزشك خالق
)ادكتر حايرج
پزش احكام به نا

اپي يا ياتيح مار
وانعنبه تخصص

ينيبال علوم انگر
يكي الاقل در اريش

امنطقه يتهيكم
ك اعضاي از كي
يتهيكم ريدب اه

عبارت ياهنطق

بخش

اخ يامنطقه هاي
يتهيكم يها تي

تاي و ررسيب -
به يدگيرس -٢
پرس به پاسخ -٣
فع بر نظارت -۴
ريزي برنامه -۵
ت و يبررس.  -٦
طرح يبررس -٧
اجر و نيتدو -٨
اخال يامنطقه ي
منطق يتهيكم 
دارا ياهمنطق ي
قائم( دانشگاه س
دانش يپژوهش ون
اخ متخصص نفر 
تر(حقوقدان نفر 
آشن يروحان نفر 
آ متخصص نفر 
مت ريغ عضو نفر 
پژوهشگ از نفر ر

يدانش مدرك قل

ك رئيس دانشگاه
يك تواند مي شگاه

دانشگا يپژوهش
من يتهيكم ريدب

ه تهيكم -46 ه
يصالح  -47ه

١
٢
٣
۴
۵
٦
٧
٨

يتهيكم -1صره
ميتصم - 2 صره
يتهيكم -48 ه

سيرئ -1
معاو -2
كي -3
كي -4
كي -5
كي -6
كي -7
چهار -8

حداق

د سيرئ-49ه
دانش رئيس :رهص
پ معاون  -50ه
د فيوظا -51 ه

ماده
ماده

تبص
تبص
ماده

 
ماده
تبص
ماده
ماده



 فرم

 سه

 فاد

 زل،

 در 
  .ند

 را 

 و ه

 يگ
 فرد
30 
 نها

 

 

 

 

 

ف اخذ و صوبات

س يامنطقه يها

مف لحاظ با را ي

عز ،ينيگزيجا 

همكار يا جري
شون انتخاب گان

مراتب ديبا اشد

  . شود شته
گرفته قرار رسي

دگيرس كه يملل
ف هر اي مسئول 
 مدت ظرف را 

آ به پاسخ و ته

مص امضا كاتبات،

هتهيكم در يخاب

يو نيگزيجا ضو،

انتصاب، فات،ير
  .كند امضا و 
مج عنوان به و ه
بازنشستگ انيم 

  .شود ليتشك
با داشته منافع 

 .دنيما

  .است 

گذاش يرا به ددا
برر مورد ميتسل

الم نيب مطالعات
يمجر. است ي
خود اعتراض د
تيكم توسط يز

مك مشاوران، از 

انتخا ياعضا ت

عض ياستعفا اي 

 . شند

تشر خانوادگي، 
اعالم را خود ق
نداشته اشتغال 

از توانند يم راد

ت منافع  اشتراك
اشتراك يا رض

نم امضا را منافع
تهيكم ياعضا م
مجد بعد جلسه 

ت خيتار از يكار

م و ياديبن يها
يدگيرس و راض
ديبا كننده راض

ابرا علل خصوص

دعوت و نييتع

تيعضو مدت. ود

تيعضو انيپا ز

باش داشته تيضو

نام و نام نتشار
موافق و باشد گاه
يپزشك امور با
افر نيا. باشد ده

  .د
  .است يضرور
تعارض يا گونه

تعار انيمجر ريسا
  .دهديم

م ض يا اشتراك
سوم دو حضور ،

در ديبا مربوطه
ك روز 60 ظرف

ه سلول ،يدرمان
اعتر قابل  يمل ي

اعتر. دينما راض
خ در حاتيتوض
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ت اعضا، ابيغ و

شويم صادر تهي

از پس ماه دو ف

عض بانوان از نفر
  .باشد گذرانده
انت الزم، طيشرا

آگ آن به مربوط
ب مرتبط امور در

نكرد شركت شود
  . شوديم

ابندي حضور سات
ض جلسه افتني
گ هر بدون و تي

س اي يمال يحام
دست از نامهرح
تعارض انيب به وط
،  يامنطقه يه

م نامهطرح شود،
حداكثر ياطقه

د سلول ،يساز
يتهيكم در بت
اعتر فوق يهامه

ت و الزم مدارك
 .كند ميتسل

حضور و دعوت
  .اعضا ع

يكم سيرئ سط

ظرف حداكثر ت

ن دو حداقل ست
گ را پژوهش در
،هاكميته در ت

اتيجزئ و منافع
د رياخ سال ده

شمي انجام ساني
م يملغ سمت ن

جلس در شخصاً
تيرسم يبرا ي

ين حسن و يانگ
ح مسئول، يجر
طر آن رد اي بي

مربو مهيضم رم
كميته جلسات ت
ش خارج يريگ ي

منط يهاتهيكم

هيشب موضوع با
نوب كي است، ي

نامطرح خصوص
م همراه به ياقه
ت پژوهش در  ق

 .سيرئ ابيغ ر
د جلسات، ورت

منافع ا اشتراك
 . ه

توس يامنطقه ي
  .است

است موظف ياه

اس الزم اخالق ي
د اخالق با رتبط
فعاليت و ضويت

م ض يا اشتراك
د در حداقل ديا

انس آزمودني وي
انيپا محض به ي
ديبا يامنطقه ي
يامنطقه يتهيم

محرما ياعال حد
مج با تهيكم يضا
يتصو به نسبت ا

فر است الزم سه
تيرسم و ليشك
يرا يبرا مقرر ب

در ديبا گزارش

ب يهانامهطرح 
يامنطقه يهاته
درخ يامنطقه ي
قمنط يكميته 
اخالق يمل يتهي

در تهيكم جلسات
صو كار، دستور 
تعارض يا بيان ه

تهيكم يمال مور
يتهيمك ياعضا 

ا بالمانع آنان دد
منطقه يتهيكم

 .دينما منصوب
يامنطقه هايته
مر يها دوره دي
عض شرايط ديبا 
تعارض و تيعضو 
با متخصص ريغ

رو بر كه پزشكي
يحقوق ياعضا ت

يتهيكم يعضا
كم ريدب اي سيئ
ح تيرعا با ديبا 
اعضا از كي هر 

را خود يرا حق
جلس هر در تهيم

تش يبرا الزم ب
نصاب حد از سه
گ اي ادعا ،نامهح
. 

رد درخصوص م
تيكم تيصالح 

يتهيكم ميتصم
ميتصم افتيدر 
يكم رخانهيدب ه

جل اداره -
ميتنظ -

شده امضا
ام اداره  -

احكام -52ه
مجد انتخاب و ل
ك سيرئ -53 ه

م العمل وردست
كميت در -54 ه
با عضو  -55ه
عضو   -56ه

زمان مدت عفا،
غ عضو  -57ه

پز علوم يهاهش
تيعضو -58 ه
ا يتمام -59ه
رئ حضور -60ه
جلسات -61 ه
چنانچه -62ه
ح ضمناً و كند م

كم ياعضا -صره
نصا حد -63ه

جلس هرگاه -صره
طرح هر -64ه
شود ابالغ آن خ
ميتصم -65ده
در آنها به نيست
ت به توانديم فع

خيتار از يكار
به مكتوب صورت

ماده
سال
ماده

نيا
ماده
ماده
ماده
استع
ماده
پژوه
ماده
ماده
ماده
ماده
ماده
اعالم
تبص
ماده
تبص
ماده
پاسخ

ماد 
نخس

نفيذ
روز
ص به



 ض
 يا

 يا

طقه

 رح

 نده

 نده

 مل
 اي 

 

 

 

 

 

اعتراض طرف يان
امنطقه يكميته

را. شد خواهد م

 

منط يتهيكم ه

  :شد هد

طر نهيهز محل 

   . باشد
رساند جلسه آن 

كنند تدوين گي

كام عنوان طرح،
نامهطرح يعلم 

سازما يتهيكم ر
ك. رديبپذ سئول

انجام يريگ يا

 .   كندمين ت
 .شود 

جلسه در كه يي
  . شود

خواهد صادر ليذ

از يامنطقه ي

مي پژوهش در 
در حاضران ي

خانوادگ نام و م

ط شماره شامل 
دكنندهييتا جع

 .شند

ريدب اي سيير ، 
مس يمجر از ده،

ر با كامل جماع

كفايت جلسه در 
ينگهدار يمانگ
ياعضا آن فقط ا

يم مهيضم سه
ذ مندرجات جد

  .اند اشته
يهاتهيكم رخانه

اخالق  يمل ي
يامضا به و مينظ

نا جلسه، شكيل

اند گرفته قرار
مرج نام و شماره

  .شده

باش داشته را وطه
"مسئول يمجر

شد ميتنظ ربوطه

اج عدم صورت

حاضر اعضاي ت
محرم حفظ با و
اما است مجاز و
جلس صورت به و
وا يسند شودي

  .ض

دا مشاركت يري
ريدب يها نهيهز

تهيكم توسط ده
تنظ تهيكم ريدب

 :ت

تش محل جلسه،

ق اعتراض مورد
ش و او سازماني

.( 
ش اتخاذ هاي ميم
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مربو اسناد يرس
م" توسط ديبا ق

مر ضوابط با ابق
 .دهد سخ

در و رديگ يم
   . ست
اكثريت راي و ت
و درج جلسه رت
گفتگو و بحث ي
قرائت جلسه در
مي بيتصو و سي
  .ض

اعتراض به پاسخ

گير تصميم در ه
ه و اعضا جلسه

شد ابالغ رالعمل
اي سيرئ توسط

است ضروري ي
ج برگزاري دت

 .جلسه

كه يسازمان ي
وابستگي و ش

)گردد ذكر كامل
تصم و بحث ات

برر يبرا يكاف ن
اخالق   يانطقه

مطا كه را يدگي
پاس كميته نظر د

صورت اجماع
اس ميتص اتخاذ ك

است كميته ضاي
صور در ديبا فان
يساز روشن يرا

د بيغا ياعضا
بررس   يامنطقه

معترض شخص

اي نامهطرح رد

جلسه آن در كه
حق و جلسات

  .  شود
دستور طبق ها
ت جلسهصورت 

يامنطقه هاي ته
مد و ساعت ال،

بانيغا و ضران
يهاتهيكم ماتي
پژوهش مجري ي

كا بطور يسازمان
جزئيا و موضوع

زمان جلسه از ش
من يكميته با ت

يرس درخواست
مورد سواالت به
با يامنطقه ي
مالك) اعضا صف

اعض كل اكثريت
مخالف و موافقان

بر زين بيغا يا
يكتب نظرات. د

م يكميته وسط
اي مسئول جري

.  

اي قبول بصورت

 يامنطقه يته
ج ليتشك ،يناس

شيم نيتام شگاه
نامهطرح انواع ي
ديبا يامنطقه ي

كميت جلساتت
سا و ماه روز، 

حا عنوان و گي
يتصم به راجع 
خانوادگي نام و م

س يتهيكم هيظر
اخالق، كميته 

شيپ ديبا تهيكم
مكاتبات و ها ت
ديبا يامنطقه 

واهدبخ مسئول
يتهيكم يريگ م

نص از شيب( يته
موافق راي ويب

م ياسام و الفان
اعضا يكتب رات

دارند يرا حق د،
تو كه ياعتراض 
مج وادگيخان ام
  .پروژه 

اعتراض دريافت
  اعتراض ه
ب كميته بررسي 
 ريدب 

كميت اعضاي ت
شنكار و يبررس

دانش اعتبارات ري
ياخالق يشناس

يكميته جلسه 

صورت در زير ارد
به جلسه شكيل

خانوادگ نام و نام 
شناسايي مهم 
نام و پژوهش ع
نظ( نامهطرح در 

جلسات هاي ث

ك ياعضا -66 ه
درخواست -67ه
يتهيكم. شود ه

م يمجر از تواند
ميتصم -68ده
كمي اعضاي تير

تصو مالك :صره
مخا نظر -69 ه
نظر هيارا -70ه

اندنموده شركت
هر براي -71ه

نا و نام .١
نوانع .٢
د تاريخ .٣
خالصه .٤
نتيجه .٥
يمضاا .٦
فهرست  .٧

ب نهيهز -72 ه
يسا و يپژوهش ي

كار تعرفه -صره
هر در-73ه
 .د
مو درج -74ه

تش تاريخ .١
گزارش،

اطالعات .٢
نوع طرح،

راتييتغ
بحث ساير .٣

ماده
ماده

هيارا
تمي

ماد 
اكثر
تبص
ماده
ماده

ش يا
ماده

ماده
يها

تبص
ماده
شود
ماده



 با د

 رح

 به 

 

 

 

 

 

 

تواند يم يا قه

  .كند هي

طر تعداد طرح، 

مربوط طالعات

منطق تهيكم س

يارا يمل كميته 

انواع ،يافتيدر ح

اط و ها داده به ي

 امضا ضاي

سيرئ پوشش، حت

به و آماده را ود

طرح تعداد. (ده

دسترسي جلسه

  

امض جهت ميته
تحت يسازمان يا

خو ساالنه زارش

شد اتخاذ يها م

 .اعتراض اي ت

ج هر تشكيل خي
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كم در آنها سمت
ها تهيكم وسط

گز ديبا يامنطقه
 

ميتصم و طرح ع

درخواست هر رد
 .آن يا

  .پوشش تحت

يتار از كسالي ز
  . ست

س و علمي رتبه ر
تو الزم يداردها

  .دينما اقدام ي

م يتهيكم سال،
:باشد زير العات

 .تهيكم ي

 .شده

نوع ذكر و شده 

مور در  يينها م
اعضا و تهيكم ط

 .شده خاذ

  .كميته تهاي
ت يسازمان يهاه

ا پس اطالعات،
اس بالمانع يانون

ذكر با كميته ي
استاند و مقررات

يسازمان تهيكم 

س انيپا از پس ه
اطال شامل بايد

ياعضا مشاغل و
برگزار جلسات

بررسي يها رح
 )ده

ميتصم تا تقاضا
توسط شده نجام

اتخ تصميمات و ت
فعاليت ساالنه ي
تهيكم تيفعال ش

به آزاد يسترس
قا ضوابط تيرعا

اعضاي خانوادگي
م تيرعا عدم ت

انحالل به سبت

ماه چهار ظرف ر
 هاكميته هاي 

يوابستگ نام، 
خيتار و تعداد 
طر از يفهرست 

شد رد ،مصوب
رشيپذ خيتار 
ان يها آموزش 
مباحثات ساير 
اي مقايسه روند 
گزارش خالصه 

دس و افشا قانون
ر با تهيكم مات

 

خنام و نام .٤
صورت در: 75 ه
نس اعضا تياكثر 

حداكثر -75 ه
گزارش -76 ه

١.
٢.
٣.

٤.
٥.
٦.
٧.
٨.

  
ق طبق -77ده

ميتصم و خواستها

ماده
يرا
  

ماده
ماده

ماد 
درخ



 

 

 

 

 

 علوم 

 ني

 ل

. ستند

يهاپژوهش ر
.  

يمواز حسب اي و

 .يا نطقه

سلول ،يساز هي

سين پزشكي لوم

 

  كي

 يزشك

د اخالقي ذاري
شودمي ليتشك

و تهيكم توسط ا

من و يسازمان ي
يشب موضوع با ي

 . است طعي

 كشور

عل هاي دانشگاه 

)آن معادل يا را

پزشك علوم تلف

  . ت

پز علوم يهاش

سياستگذ مرجع
ت بهداشت وزارت

  :از 
راسا كه پژوهش

هايكميته ملكرد
يهانامهطرح ص
قط موارد اين در

ك در پژوهش در
مجموعه زير كه

 بهداشت

دكتر درجه راي

مخت هاي خصص

است ضروري ش
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پژوهشدرخالق
  
م نيباالتر شكي
و آوريفن و ات

عبارتند پژوهش
پ در اخالق به ط
 .ت

عم و شده ابالغ 
درخصوصي ا طقه

د يمل يتهيكم ي
.پژوهش در ق
.سازماني و يا
د اخالق توسعه ي

ك موسساتي در

وزارت دارو و ذا

دار ترجيحا( كي
 ي

تخ در باالتر يا و
 .جامعه

پژوهش در اخالق

اخال يمليتهي

پزش زيست اي
تحقيقا معاون ت
پ در اخالق) ير

مربوط يهنماها
است شده صويب

هاي نامه آئين و
منط تهيكم ميم

راي مركزي چند
اخالق نهيزم در

منطقه يهاتهيم
عملياتي و دير

اخالق سازماني

  :است ريز رح
 بهداشت ت

بهداشت زارت
غذ سازمان ينيل
)دكترا درجه ا

پزشك اخالق مور
ولوژييدمياپ اي ي

 ويي

  شكي

دانشياري رجه
ندهينما عنوانه

 يمل يتهيكم ر

يكم-پنجمش

هاوهشپژ در ق
استير به و شت

كشور(  يمل يه
راه و العمل ستور
تص صالحيذ مات

و دستورالعملها
تصم به يدگيرس
چ و ،ياديبن يا
يكاربرد يهاش

كم سازي انمند
راهبر هاي رنامه

س هايكميته بر 

شر به عضو 13 
وزار يفناور و ش
وز يپزشك زاتي
بال تحقيقات يه

با ترجيحا(  دان
ام به آشنا يوحان
ياتيح آمار صص

دارو صنعت در 
پزش اخالق صص
در با برجسته قق
به متخصص ريغ

در بانوان از نفر

بخش

اخالق يمل يته
بهداش وزارت در 
تهيكم يها تيح

دس ابالغ و دوين
مقا توسطي نون

اجراي بر ظارت
ر و اعتراض بول
ها سلول ،يرمان
ما

پژوهش از تيح
تو و مشاوره ائه

بر اجراي و دوين
نظارت و سيس

�É�Y  يمل يه � •� Y �{
پژوهش معاون 
يتجه كل ريمد 
كميته ولئمس 
حقوقد نفر كي 
رو نفر نفر كي 
متخص نفر يك 
فعال نفر يك  
متخص نفر يك 
محقق نفر چهار 
غ عضو نفر كي -

  
�d�Ë دو اقل حد

ده

تيكم-78 ما
كه است يزشك ده
يصالح-79ما

تد .١
قا

نظ .٢
قب .٣

در
ح .٤
ار .٥
تد .٦
تا .٧ ده

تهيكم -80ما
١-
٢-
٣-
٤-
٥-
٦-
٧-
٨-
٩-
١٠

عضو -81 ماده

م
پز
م

م

م



 

 

 

 

 

 ريغ ه
 يولت

 شركت

 لسات

 به ت

 وزير 

 بر و 

 ماعال 

 صاب،
 اعالم 

 يا ري
 انيم 

 ستور

 آوري
 

هيپا علوم ،ينيل
د از اعم كودكان
شر بدون و ظرات

جلس در شركت ت

بهداشت وزير كم

توسط آنها كام

امور ليتحل و ه

آن به مربوط ي

انتص فات،يتشر 
را خود موافق و

مجر عنوان به و
از توانند يم د

دس نيا مفاد حاظ

آفن و تحقيقات
. كنديم صوب

  مربوطه يها

با يهاتخصص 
ك امور انيمتول 
نظ هيارا جهت ر

جهت پژوهش ر

حك با و بوده ش

احك و شده رفي

هيتجز منظوربه 

يها آموزش و  

خانوادگي، نام 
و باشد آگاه آن 

و نداشته شتغال
افراد نيا. باشد ه

لح با را يو نيز

ت معاونت در را 
منص يپزشك علوم

ه دستورالعمل و

اي سمتها يرخ
،يروانپزشك ران
مشاور عنوان به

در اخالق زماني

پژوهش در خالق

معر آوريفن و 

الزم يمهارتها

يمل يتهيكم ت

و نام انتشار م،
به مربوط اتيئ

اش يپزشك امور ا
نكرده شركت ود

گزيجا عضو، يا

  .است نفر 

كميته يرخانه
ع  هايپژوهش 

و مقررات و يست
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بر برجسته حبان
ماريب بستگان ،ي
مهاجرين يا ين

ساز و ايمنطقه

ا يمل يتهيكم

تحقيقات معاون

م و گذرانده را 

جلسات در ركت

الزم طيشرا ،ها
جز و منافع اك

با مرتبط امور در
شومي انجام ني

  . شودمي

استعفا اي تيضو

10  يمل يتهيم

دبي آوريفن و ت
در اخالق ملي ه

سيز و يپزشك ق

صاح از جلسه ر
يداروساز رخانه

نيد يتهاياقل از

م هايكميته ير

رئيس بهداشت

م توسط ژوهش
. 

پژوهش در الق
 .دنباش ا

شر با را خود ت

هكميته در يت
تعارض يا اشترا

د رياخ سال ده
انسان آزمودني ي

م لغو سمت، يان

عض زوال از پس

كم جلسات تي
  .ابندي ر

تحقيقات معاون
تهيكم ريدب وان
  :باشد ليذ ف
اخالق اصول و ت

هر يبرا اعضا، د
كار سيرئ اي ك
نفر كي گر،يد 

  . آمد واهد
دبي يا رئيس د،

 
ب اتوز آوريفن

پژ در اخالق ي
.شودمي صادر ت
اخال با مرتبط ي
دارا را گروهي ر

موافقت انتصاب،

فعالي و عضويت
و تيعضو زمان

در حداقل ديبا
روي بر كه شكي

پاي محض به يق

ماه دو ظرف ثر

يرسم و ليتشك
حضور جلسات ر

م ته،يكم اركرد
عنو به را نفر كي
اوصاف واجد ديبا
مالحظات با يينا

ديدصالح صورت
مالك كودك، يس
الزم تخصص هر

خو عمل به عوت
صالحديد صورت
. شوندمي عوت
ف و تحقيقات ن
  .شودمي ب

يمل يتهيكم اي
عضويت سال سه
هاي دوره ديبا ا
كار يبرا گرانيد
هنگام در ديبا و

شرايط ديبا و
ز مدت استعفا، 

متخصص ريغ 
پزش علوم يهاش

  .شوند خاب
حقوق اياعض ت

حداكثر بهداشت
  .نمايد ي

يبرا الزم صاب
در شخصاً ديبا ا

كا حسن منظور
ي و داده تشكيل

ب  يمل يتهيكم 
آشن .١

ص در -82 ماده
روانشناس ،يزشك

ه و نهاد مردم ا
دع يريگ يرا ر

ص در - 83 ماده
دع يمل يتهيكم

معاون -84ماده
منصوب سمت ين
اعضا -85ماده

س جهت هداشت
اعضا -86ماده
د با ارتباط يرار
عضو -87ماده
  .ديما

عضو -88 ماده
عزل، ،ينيگزيجا

  . كند امضا
ضوع -89 ماده

پژوهش در همكار
انتخ زنشستگان

تيعضو -90 ماده

ب ريوز -91 ماده
مي منصوب عمل
نص حد -92ماده
اعضا -93ماده
م به -94 ماده
ت بهداشت زارت
ريدب -95ماده

م
پز
اي
د
م
ك
م
اي
م
به
م
قر
م
نم
م
ج
و
م
ه
با
م
م
الع
م
م
م
و
م



 

 

 

 

 

 

   .شود

 در.  د
 شودي

 مي م

 جلسه

 آن ر

 نام و ام

 نظرات 

 داري

 يتهي

. كميته صوبات

شمي تامين شت

شوديم ليتشك
مي مطرح جلسه

انجام يريگ يرا

ج در كه ييعضا
  . شوديم مه
د حاضران يضا

نا جلسه، شكيل
  .جلسه

ذكر و شده خاذ

  .اعضا 
نگهد پژوهش در

يكم مصوبات و 

    

مص صدور و بات

بهداش وزارت ات

ت منافع اشتراك
هرج در كه هايي

ر املك اجماع ل
 .كندي

اع آن فقط اما ت،
ميضم جلسهرت
امض به و ميتنظ

تش محلجلسه، 
ج بانيغا و ضران

اتخ هاي صميم

امضاي جهت ي
د اخالقيمل ي

جلسات به ربوط

  ش

 . نيست يضرور

مكاتب انجام ران،

اعتبارا محل از ش
  .است يرور
تعارض يا ا گونه
ه طرح به ربوط

حصول عدم رت
يم تيكفا بيصو

است مجاز فتگو
صو به و قرائت 
ت تهيكم ريدب اي

برگزاري مدت
حاض عنوان و گي

تص و بحث زئيات

علمي رتبه و مت
تهيكم بيرخانهد

مر اطالعات به 
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 ناسب

پژوهش انجام و

ض ملي يكميته

مشاور از دعوت

پژوهش در خالق
ضر جلسه افتني

گ هر بدون و ت
مر منافع شتراك

صو در و گيرد 
تص يبرا) تهيكم
گف و بحث يساز
جلسه در بيغا

ي سيرئ توسط

  :است ضروري
وساعتسال،

خانوادگ نام و ام
جز ها، توصيه ،

  . موافق
سم ذكر با كميته

د در سال 10 ت

دسترسي ها، ده
.است بالمانع ت

من تعامل و باط
تيريمد ،يزير
  سيي

ك حقوقي يا يقي

و نييتع اعضا،

اخ يمل يتهيكم
ي تيرسم يبرا
تين حسن و ينگ
تعارض يا اش دم

مي صورت جماع
كياعضا كل صف
س روشن يبرا ز
ياعضا يتبك ت
جلسهصورت د

ض يمل يتهيكم
وماهروز،بهسه

نا گزارش، كننده
شده، مطرح ت
و مخالف راتظ

ك حاضر اعضاي
مدت به اقل حد

داد و طالعاتا ه
جلسات تشكيل خ

ارتب يبرقرار ييا
برنامه كافي قه
يانگل زبان به لط
حقي اعضاي از ه

 :است زير

 سيرئ ب

ابيغ و حضور و

ك دبيرخانه ليت
 يمل يتهيكم ر
محرمان ياعال د
عد به مربوط رم

اجم با  يمل يته
نص از شيب( تي

زين بيغا يعضا
نظرات. دارند ي
ديبا ،يمل يتهيم

ك جلساتصورت
جلسكيلتشيخ

ك تدوين وادگي
موضوعا و ها ح
نظ شامل اعضا م
ا خانوادگينام و
ح مصوبات و ت

به آزاد يدسترس
تاريخ از سال ك

توانا .٢
سابق .٣
مسل .٤

كميته دبير خاب

ز موارد شامل ه
ايغ در تهيكم ت
و دعوت كار، ور
 تهيكم يال

فعال براي الزم ه
ريدب اي سيرئ ور

حد تيرعا با ات
فر بايد اعضا مام

 
تيكم يريگ ميم

ياكثر يرا صورت
اع يكتب نظرات 

را حق اند، موده
كم يجلسه هر
  .ود
ص در زير موارد ج

تاريخ .١
خانو

طرح .٢
تمام

نام .٣
جلسات صورت م

د و افشا قانون ق
كي از پس وهش

انتخ:  تبصره    

تهيكم ريدب فيظا
جلسات اداره .
دستو ميتنظ .
ما امور اداره .٣

بودجه -97ماده
حضو -98 ماده
جلسا -99ماده
تم جلسات شروع

  .نمايند امضا ا
تصم -100ماده
ص آن در كه شود
هيارا -101ماده
نم شركت تهيكم

ه در -102ماده
شو رسانده جلسه
درج  -103 ماده

تمام -104ماده
  . شد خواهند
طبق -105 ماده

پژو در اخالقيمل

 

وظا -
١
٢
٣

 

م
م
م
ش
را
م 
ش
م
ك
م
ج
م

م
خ
م
مل



 

 

 

 

 

. دگردي ابالغ ي  يپزشك آموزش  و درمان هداشت
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به محترم ريوز  توسط................. ........... تاريخ در دستورالعمل ين ماده 105 در 

 

اي


