شماره
تاريخ
پيوست

دفتر وزری

راهنماي اخالقی پژوهش بر روي عضو و بافت انسانی
در جمهوري اسالمی ايران

ًطاًی پستی= تْشاى-ضْشک قذس (غشب)-تیي فالهک خٌَتی ٍ صسافطاى-خیاتاى سیوای ایشاى-ستاد هشکضی ٍصاست تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضکی
ًطاًی غفحِ ایٌتشًتی= http://behdasht.gov.ir
ًواتش= ;;697444
تلفٌْای تواس= ;4785<;4-;4785479

شماره
تاريخ

دفتر وزری

پيوست

مقدمٍ
تا تَخِ تِ پیطشفتّای ؾلوی ٍ فٌی حاغل اص پژٍّص تش سٍی اؾضاء ٍ تافتّای اًساًی ٍ ًیض تاا تأکیاذ تاش اّویات
اًدام ایيگًَِ پژٍّصّا ،ضشٍست سؾایت اغَل ٍ هالحػات اخالقی هشتثط ،اهشی تاذیْی ٍ اساسای اساتر ّاش گًَاِ
استفادُ اص اخضای تذى اًساى ،تایذ تا تَخِ کاهل تِ اغَل اخالقی تٍِیژُ کشاهت اًساًی ٍ ضَاتط قاًًَی ٍ ضشؾی تاضذر
تا سؾایت ایي اغَل ٍ هالحػات است کِ هیتَاى تافتّا ٍ اؾضای اًساًی سا تشای اّذاف دسهاًی ،آهَصضای ٍ پژٍّطای
هَسد استفادُ قشاس دادر ساٌّوای حاضش دستشداسًذُی آىدستِ اص اغَل ٍ هالحػات اخالقی اساسی است کِ دس پاژٍّص
تش سٍی ؾضَ ٍ تافت اًساًی تایذ هَسد تَخِ قشاس گیشد ٍ سؾایت ضَدر هٌػَس اص پژٍّص تاش سٍی ؾضاَ ٍ تافات اًسااًی
پژٍّصّایی است کِ دس آىّا اص اخضای تذًی تا هٌطأ اًساًی ،هطتول تش ؾضَ ،تافت یا تشضحات تذى فشد صًذُ ،هاشدُ،
خٌیي یا خفت استفادُ هی ضَدر پژٍّطگشاى هَغفٌذ کِ ؾالٍُ تش ایي ساٌّوا ،اص ساٌّوای ؾواَهی اخاالد دس پاژٍّص
ّای ؾلَم پضضکی ٍ سایش قَاًیي ،هقشسات ٍ ساٌّواّای سسوی کطَس دس هَسد پژٍّطی کِ اًدام هیدٌّذ ،آگاُ تاضاٌذ
ٍ آىّا سا سؾایت کٌٌذر ایي ساٌّوای اخالقی دس دٍ تخص ؾوَهی ٍ اختػاغی تذٍیي ضذُ استر

راَىماي عمًمي
 -4پژٍّطگش تایذ تِ ایي اهش هْن تَخِ داضتِ تاضذ کِ تافتّا ٍ اؾضای هَسد استفادُ ،داسای هٌطأ اًساًیاًاذ ٍ
کشاهت اًساًی اقتضا هیکٌذ کِ خوؽآٍسیً ،گِداسی ،استفادُ ٍ ًاتَدساصی آىّاا تاَأم تاا سؾایات هالحػاات ٍ
ضؤٍى هشتثط تاضذر
 -5اص اخضای تذًی داسای هٌطأ اًساًی تایذ تٌْا دس پاژٍّصّاایی اساتفادُ ضاَد کاِ اّاذاف اسصضاوٌذی سا دس
ساستای هثاسصُ تا تیواسیّا ٍ استقای سالهت اًساىّا دًثال هیکٌٌذر
 -6تواهی پژٍّصّا تش سٍی ؾضَ ٍ تافت اًساًی ،پیص اص اخشا ،تایذ هاَسد تأییاذ کویتاِی اخاالد دس پاژٍّص
هشتثط قشاس گیشدر کویتِی اخالد دس پژٍّص حق داسد کِ دس تواهی هشاحل پژٍّص تش آى ًػاست داضتِ تاضاذر
پژٍّطگشاى تایذ دس ایي صهیٌِ تا کویتِی اخالد دس پژٍّص ّوکاسی کٌٌذر
 -7سضایت آگاّاًِی فشد دٌّذُی ؾضَ یا تافت ،یاا خاًطایي قااًًَی اٍ ،ضاش اساسای دس تأییاذ اخالقای ّاش
پژٍّص تش سٍی ؾضَ ٍ تافت اًساًی استر سضایتًاهِ تایذ تا سؾایت تواهی اغَل هشتثط تْیاِ ٍ ٌّگاام اسساال
طشحًاهِ تشای تػَیة ،تِ آى پیَست ضذُ تاضذر
 -8دس هَاسدی کِ اخز سضایت آگاّاًِ اص دٌّذُی ًوًَِی رخیشُضذُ یا خاًطیي قاًًَی اٍ اهکاىپزیش ًثاضذ ،تِ
ضش ٍخَد سضایت کلی اٍلیِ تش استفادُی پژٍّطی ،دس غَست تأییذ کویتِی اخالد دس پژٍّص هیتَاى اص آى
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ًوًَِ تشای پژٍّص استفادُ کشدر دس چٌیي هَاسدی تایذ اص ًوًَِّایی استفادُ ضَد کِ تِ ًحَ تشگطتًاپزیش تای
ًام ضذُ تاضذر
 -9تواهی اطالؾاتی کِ اص غاحثاى ؾضَ یا تافت هَسد پژٍّص ،خوؽآٍسی ٍ ثثت هیضَد ،ساص حشفِای تلقی های
ضَد؛ اص ایي سٍ ،تواهی اغَل ٍ هالحػات هشتَ تِ ساصداسی ٍ حفع حشین ضخػی ،تایذ دس هَسد آىّا هشاؾات ضَدر
 -:هشکض اًدام دٌّذُی پژٍّص تش سٍی ؾضَ ٍ تافت تایذ هْاست ٍ اهکاًات الصم تشای حفاع ساصداسی سا داضاتِ
تاضذ؛ دس غیش ایي غَست ،اطالؾات تایذ تِ ضکل تیًام ٍ غیشقاتل سدیاتی ثثت ٍ رخیشُ ضَدر
; -پژٍّطگش تایذ اص اؾضاء ٍ تافتّایی کِ تِ هٌػَس پژٍّص دس اختیاس اٍ قشاس هیگیشد استفادُی تْیٌاِ کاشدُ،
اص ّذس سفتي آىّا خلَگیشی کٌذ
< -پژٍّطگش هَغف است کِ توْیذات الصم ایوٌی ،اص خولِ آصهَىّای غشتالگشی ٍ ٍساایل هحافػاتکٌٌاذُ سا
تشای خلَگیشی اص اًتقال آلَدگی اص اخضای تذًی هَسد استفادُ تِ ّش فشد دیگش ،اؾن اص پژٍّطگشاى ،آصهَدًیّا یا
سایش افشادی کِ دس فشایٌذ پژٍّص تا ایي هَاد سشٍکاس خَاٌّذ داضت ،پیصتیٌی ٍ تأهیي کٌذر
 -41پژٍّص تش سٍی ؾضَ ٍ تافت هوکي است تِ ایداد سٍش ّاا ٍ هحػاَالتی هٌداش ضاَد کاِ تاِ اساتفادُی
تداسی اص آىّا تیٌداهذر حقَد هالکیت هؿٌَی ًتایح حاغل اص ایيگًَِ پژٍّصّا تایاذ هاَسد تأییاذ ٍ حوایات
قشاس گیشدر احتوال استفادُی تداسی اص ًتایح پژٍّص ٍ اضخاغی کِ احتواالً اص آى هٌتفؽ خَاٌّاذ ضاذ تایاذ دس
سضایتًاهِآٍسدُ ضَدر
 -44صهاىً ،حَُ ٍ هیضاى اطالؼ آصهَدًیّا اص ًتاایح پاژٍّص تایاذ دس سضاایتًاهاِ آٍسدُ ضاَدر دس ّاش حاال،
آصهَدًی یا ًوایٌذُی قاًًَی اٍ تایذ تِ تواهی اطالؾاتی کِ دس طَل پژٍّص دستاسُی اٍ تِدسات هایآیاذ ،دستشسای
داضتِ تاضذر
 -45دس غَست کوثَد تافت یا ؾضَ ،تایذ استفادُّای دسهاًی تش استفادُّای پژٍّطی اٍلَیت دادُ ضَدر
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راَىماَاي اختصاصي
فصل  :1استفادٌ از اعضاء ي بافتَاي جىيه سقط شدٌي اوسان براي پژيَش
تِ هَخَد حاغل اص لقاح ،تا ; ّفتگی «سٍیاى» ،پس اص ; ّفتگی تا صهاى صایواى «خٌیي» ٍ تالفاغلِ پس اص آى تاا
; 5سٍصگی «ًَصاد» اطالد هیگشددر دس ّش گًَِ پژٍّص تش سٍی خٌیي ،ؾالٍُ تش هفاد ایي ساٌّواا ،تایاذ اغال کشاهات
اًساًی ٍ تواهی هَاصیي قاًًَی ٍ ضشؾی سؾایت ضَدر
 -4ضشٍست اًدام پژٍّص ٍ سایش اخضای طشحًاهِ تایذ تَسط کویتِی اخالد دس پژٍّص تأییذ ضَدر
 -5خٌیي اًساًی ًثایذ هَسد خشیذ ٍ فشٍش یا ّش گًَِ استفادُی تداسی دیگش قشاس گیشدر
 -6دس هَسد استفادُ اص اخضای تذى خٌیي سقط ضذُ ً ٍ -یض خَى تٌذ ًاف ،اص آىخا کاِ خاَى خٌیٌای هحساَب های
ضَد -اخز سضایت آگاّاًِ ّن اص پذس ٍ ّن اص هادس خٌیي هَسد استفادُ ضشٍسی استر
 -7خفت ٍ سایش هحتَیات سحن تِخض خٌیي ،اص تافتّای هادس هحسَب هیضًَذ لزا سضایت هادس تاشای اساتفادُ اص آى
ّا الصم ٍ کافی استر
 -8فشد یا تیوی کِ دس هَسد اًدام سقط خٌیي تػوینگیشی هیکٌذ تایذ کاهالً هستقل اص تین طشاحایکٌٌاذُ یاا اخاشا
کٌٌذُی پژٍّص تش سٍی آى خٌیي تؿذ اص سقط تاضذر
 -9تا پیص اص پایاى هشاحل سقط خٌیيً ،ثایذ ّیچگًَِ تػوینگیشی یا هزاکشُای دستاسُی استفادُی احتوالی آتای اص
آى خٌیي دس پژٍّص اًدام گیشدر
 -:دس تواهی هشاحل اًدام ٍ اًتطاس ًتایح پژٍّص تایذ ساصداسی ٍ حشین خػَغی افشاد هشتثط تا خٌیي حفع ضَدر
; -پژٍّص ًثایذ دستشداسًذُی ّیچگًَِ آسیة یا صیاًی تشای هادس تاضذر
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فصل  :2برداشت عضً يا بافت از جسد اوسان يا فرد دچار مرگ مغسي
 -4دس تواهی هَاسدی کِ ؾضَ یا تافت خسذ اًساى تِ هٌػَس اًدام پژٍّص هَسد استفادُ قاشاس هایگیاشد ،تایاذ اسصش
ؾلوی ،ضشٍست اًدام هطالؿِ ٍ توْیذات اًذیطیذُ ضذُ تشای سؾایت کشاهت هتَفی ٍ حقَد تاصهاًذگاى – اص خولِ اخز
سضایت آگاّاًِی هتٌاسة – دس طشحًاهِ هٌؿکس ضذُ ٍ تِ تأییذ کویتِی اخالد دس پژٍّص سسیذُ تاضذر
 -5ضیَُ ٍ ضشایط اخز سضایت تشای استفادُی پژٍّطی اص خسذّ ،واًٌذ اخز سضایت تشای اساتفادُی دسهااًی اساتر
تذیي تشتیة کِ سضایت آگاّاًِی ٍساث قاًًَی هتَفی تشای تشداضت ٍ استفادُ اص اؾضاء ٍ تافتّا ضشٍسی استر چٌااى
چِ ضخع دس صهاى حیات خَد اص تِکاس تشدى اؾضاء ٍ تافتّایص تشای پژٍّص ًاساضی تاضذٍ ،اسث اٍ ًویتَاًذ تِ ایي
کاس سضایت دّذر
 -6دس غَستی کِ اص اخضاء فشد دچاس هشگ هغضی تشای پژٍّص استفادُ ضَد تایذ تواهی ضشایط ٍ هَاسد قاًًَی ٍ آیایي
ًاهِی اخشایی هشگ هغضی ٍ ًیض پشٍتکل تأییذ هشگ هغضی ،هَسد لحاظ قشاس گیشدر
 -7قطؽ حوایت قلثی -تٌفسی اص فشد دچاس هشگ هغضیً ،ثایذ غشفاً تاا ّاذف اساتفادُی پژٍّطای اص اخاضای تاذى اٍ
اًدام گیشدر تلکِ ّشگًَِ تشداضت ؾضَ یا تافت اص تذى ایي افشاد تایذ پس اص قطؿی ضذى هشگ قلثی -تٌفسی یا پاس اص
اّذای اؾضای حیاتی تا ّذف استفادُی دسهاًی تاضذر
ً -8گِداسی اخضای تذًی افشاد فَت ضذُ دس صیستتاًکّا تایذ تا کسة سضایت آگاّاًِ اص ٍساث اٍ تاضذر ایي اخضا تایاذ
تٌْا تشای ّواى اّذافی هَسد استفادُ قشاس گیشًذ کِ دس سضایتًاهِ هطخع ضذُ استر ٍساث حق داسًذ کاِ ّاش ٍقات
تخَاٌّذ خَاّاى خاسج ضذى اخضای تذًی فشد هتَفی اص صیستتاًک ضًَذر
 -9اخضای تذًی هَسد استفادُ دس پژٍّص تایذ پس اص پایاى استفادُ ،تا سؾایت هَاصیي ضشؾی – یا هٌطثق تاا هاَاصیي ٍ
آییيّای دیٌی هَسد اؾتقاد هتَفی – اهحاء یا دفي ضَدر
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فصل  3ـ پژيَشَاي شامل پيًود عضً يا بافت از دَىدٌي زودٌ
 -1دس پژٍّصّای پیًَذ ؾضَ یا تافت ،خَاست ٍ سضایتدٌّذُی صًذُ دس ّش حال تش خَاست ٍ هٌاافؽ گیشًاذُ اٍلَیات داسدر
اخز سضایت کتثی ٍ آگاّاًِ اص دٌّذُ ٍ گیشًذُ ضشٍست داسدر ایي سضایت آگاّاًِی هکتاَب تایاذ ضااهل ضایَُی اخاشای
پژٍّص ،اّذافًَ ،ؼ ٍ هیضاى ؾضَ یا تافتی کِ اخز ٍ پیًَذ خَاّذ ضذ ٍ تواهی خطشات ًاضی اص آى تاضذر
 -2پژٍّص هٌحػشاً دس اؾضاء ٍ تافتّای تدذیذضًَذُی فشد صًذُ ،هاًٌذ هغض استخَاى ،هداص استر دس هَاسد خاغای
کِ ضشٍست حتوی تشای استفادُ اص سایش اؾضاء ٍخَد داضتِ تاضذ ،تا ًػاست ٍ تأییذ کویتِی اخاالد دس پاژٍّص
داًطگاُ ،هیتَاى اص اؾضایی کِ خفت تَدُ ٍ ؾاسضِی فقذاى یکی اص آىّا قاتل چطانپَضای اسات ،تاشای اًداام
پژٍّص استفادُ کشد ،تِضشطی کِ فشد دٌّذُ تا پایاى ؾوش تحت پَضص تیوِای هتٌاسة قشاس گیاشد ٍ خسااسات
احتوالی هشتَ تِ اّذاء ؾضَ خثشاى ضَدر استفادُ اص اؾضاء حیاتی هاًٌذ قلة یا هغض ،یا اؾضای خفتی کِ فقاذاى
یکی اص آىّا دس کیفیت حیات تأثیش صیادی داسد؛ هثل چطن ،دس پژٍّص هوٌَؼ استر
 -3دس غَستی کِ پس اص تشداضت ؾضَ یا تافت ،دس هذت صهاى هؿیٌی ًیاص تِ پیگیشی یا دسهاىّاای ٍیاژُ دس دٌّاذُ
ٍخَد داضتِ تاضذ ،تایذ ضشایط ٍ اهکاًات الصم تشای پیگیشی فشد دٌّذُ فشاّن ضَد ٍ دس غَست ًیااص تاِ دسهااى،
دسهاىّای هَسد ًیاص تِ سایگاى دس اختیاس اٍ قشاس گیشدر ایي پژٍّصّا تایذ تحت پَضص تیوِ قشاس گیشًذر اگش فاشد
دٌّذُ ،دس طَلِ یا پس اص پایاى دٍسُی پیگیشی ،تا ؾاسضِای هشاخؿِ کٌذ کِ قاتل اًتساب تِ دادى ؾضَ یاا تافات
تاضذّ ،ضیٌِّای ًاضی اص آى ؾاسضِ تایذ خثشاى ضَدر
 -4تا صهاًی کِ پژٍّص تِ هشحلِی غیش قاتل تاصگطت ًشسیذُ است ،فشد دٌّذُ هیتَاًذ اص اّذای ؾضَ یا تافت خَد
هٌػشف ضَد ر دس ایي غَست ،اگش دٌّذُ دسخَاست کٌذ ،ؾضَ یا تافت تایذ هؿذٍم یا تاِ اٍ تحَیال دادُ ضاَدر دس
غَستی کِ فشد دٌّذُ هٌػشف ضَدً ،ثایذ ّیچگًَِ ّضیٌِای اص اٍ اخز ضَدر
 -5اص هطَدّای هالی ٍ اهتیاصات خاظ ًثایذ تشای ایداد اًگیضُ خْت دادى ؾضَ یا تافت استفادُ ضَدر
 -6افشادی کِ تَاًایی دادى سضایت آصاداًِ ٍ آگاّاًِ سا ًذاسًذ ،هاًٌذ کَدکاى ،ؾقة هاًذگاى رٌّی ،تیواساى سٍاًایٍ ،
صًذاًیاىً ،ثایذ دٌّذُی ؾضَ یا تافت خْت اًدام پژٍّص تاضٌذر ّنچٌیي ایي گشٍُ فقط هیتَاًٌاذ دس پاژٍّص
ّای دسهاًی کِ تا احتوال هٌفؿت دسهاًی هستقین تشای ایطاى ّوشاُ تاضذ تِؾٌَاى گیشًذُ ضشکت کٌٌذر
 -7اًدام پژٍّص ًثایذ ّیچگًَِ خللی دس دسیافت دسهاىّای استاًذاسد ٍ دس دستشس تشای فشد گیشًذُ ایداد کٌذر
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تاريخ

دفتر وزری

پيوست

فصل  -4زيستباوکَا
 -4رخیشُساصی اؾضاء ،تافتّا یا اخضای تذًی تا هٌطأ اًساًی تایذ تا اخز سضایت آگاّاًاِ تاضاذر دس سضاایتًاهاِ تایاذ
ًحَُ ٍ هذت ًگِداسی ٍ استفادُّای احتوالی آتی آٍسدُ ضَدر
 -5فشد حق داسد ّش ٍقت کِ تخَاّذ دسخَاست کٌذ کِ ًوًَِّایص اص صیستتاًک خاسج ضًَذر ایي دس غاَستی اسات
کِ َّیت دٌّذُ ی ًوًَِ هطخع یا قاتل سدیاتی تاضذر
 -6دس غَستی کِ َّیت فشد دٌّذُی ًوًَِ ،هطخع یا قاتل سدیاتی تاضذ ،تشای ّاش پاژٍّص خذیاذ تایاذ اص فاشد یاا
ًوایٌذُی قاًًَی اٍ سضایت آگاّاًِ گشفتِ ضَدر
 -7دس هَسد ًوًَِّایی کِ َّیت دٌّذُی آىّا قاتل سدیاتی ًثاضذ ،هیتَاى تا استٌاد تاِ سضاایتًاهاِی کلای اٍلیاِ،
پژٍّصّای خذیذ سا تذٍى اخز سضایتًاهِ اًدام دادر
 -8دس استفادُ اص تافتّای رخیشُ ضذُ دس صیستتاًکّا  -دس غَستی کِ اهکاى استفادُی دسهااًی ٍ پژٍّطای ٍخاَد
داضتِ تاضذ  -تایذ اٍلَیت تِ هػاسف دسهاًی دادُ ضَدر دس ّش حال ،اًدام پژٍّص ًثایذ تِ هیاضاى ٍ کیفیات اساتفادُ
ّای دسهاًی لطوِای ٍاسد کٌذر
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