
  آئين نامه كميته كشوري اخالق در پژوهشهاي علوم پزشكي كشور

  مقدمه و ضرورت تشكيل كميته

با توجه به پيشرفتهاي روز افزون علوم پزشكي و ارتقاء كمي و كيفي پژوهشهاي علوم پزشكي و تاكيد بـر رعايـت مـوازين    

شرعي ، حقوقي و اخالقي در پژوهشها،اجراي طرحهاي تحقيقاتي مختلف ازجمله پژوهش بر روي انسانها و جمـع آوري و  

ه و زيان رسانيدن به انسانها و عـدم رعايـت مـوازين اخالقـي در     نگهداري اطالعات ،باعث فزوني نگراني از سوء استفاد

لذا به منظور پيشگيري از سوء اسـتفاده هـاي   . طراحي و اجراي طرحها و بهره گيري نامشروع از اين اطالعات گشته است 

زمينه وضـع ، و  بلمونت اصول ، قواعد و موازيني در اين  1978هلسينكي و  1975نورنبرگ و 1947احتمالي در بيانيه هاي 

ايـن موضـوع در   . به كشورها توصيه گرديد كه اين كدهاي اخالقي را در پژوهشهاي علوم زيستي به مورد اجرا گذارنـد  

در . سازمان جهاني بهداشت علوم زيستي در تمامي كشورهاي منطقـه تشـگيل گـردد     EM/ACHRهجدهمين گردهمايي 

ت واالي انساني ، آئين نامه كميته كشوري اخالق در پژوهشهاي علـوم  راستاي دستيابي به اهداف فوق و حفظ شان و كرام

 . پزشكي به شرح اين موارد تصويب و به مورد اجرا گذاشته مي شود 

 اهداف 

رعايت موازين شرعي ، حقوقي و اخالقي در تمامي پژوهشهاي اپيدميولوژيك ، باليني و علوم پايـه و تحقيقـات نظـام     -1

 درماني  –بهداشتي 

 مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالي ناشي از تحقيق  -2

حفظ حقوق آزمودني ، پژوهشگر و سازمان مجري پژوهش و حفظ ارزشهاي اسالمي در انتخاب موضوع و روند انجـام   -3

 تحقيق 

اعم ( محققين  پيشگيري از اجراي طرحهاي تحقيقاتي مغاير با موازين اخالق اسالمي و اخالق ملي كه ممكن است توسط -4

 در داخل كشور به اجرا در آيد ) از داخلي و خارجي 

 ترويج فرهنگ استفاده از مشاورين اخالقي و حقوقي در برنامه هاي تحقيقاتي  -5

   ساختار كميته

 معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 رئيس كميسيون پزشكي شوراي پژوهشهاي علمي كشور 

 رئيس مركز مطالعات و تحقيقات اخالق پزشكي 

 ) مسلط بر امور فقهي و آشنا با امور پزشكي (يك نفر از علماء مذهبي 

 ) ترجيحا يك نفر بانو ( دو نفر از محققين برجسته كشور



 يك نفر متخصص اپيدميولوژي و يا آمار حياتي 

 يك نفر حقوق دان صاحب نظر در امور پزشكي 

 آگاه بر ارزشهاي اخالقي و فرهنگي جامعه ) Lay(رفه اييك نفر فرد غير ح

معاون پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رياست كميته و رئيس مركز مطالعات و تحقيقات پزشكي  :1تبصره 

  .دبيري كميته را بر عهده دارند 

ش پزشكي مستقر بوده و زير نظر دبير كميتـه  دبيرخانه كميته در معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموز: 2تبصره 

  .اداره مي گردد 

كليه افراد حقيقي موضوع بندهاي فوق بنا به پيشنهاد معاون پژوهشي و با حكم وزير بهداشت ، درمـان و آمـوزش    :3تبصره 

  .پزشكي به مدت سه سال انتخاب مي شوند 

  شرح وظيفه كميته

 صول كلي رعايت موازين شرعي ، حقوقي و اخالقي در پژوهشهاي علوم پزشكي تدوين ، بازنگري و اصالح ضوابط و ا -1

بررسي ، ارزيابي و رفع اختالف و اعتراض در مورد طرحهاي تحقيقاتي كه كميته هاي منطقه اي اخالق در پژوهشـهاي   -2

 علوم پزشكي پذيرفته نشده و موضوع مورد اعتراض مجري طرح واقع و يا به هر دليل ديگر مورد اختالف قرار گرفته است 

 تهيه و تصويب دستور العمل كميته كشوري  -3

 تهيه ، تنظيم و ابالغ دستورالعمل و بخشنامه هاي مربوط به كميته هاي منطقه اي اخالق در پژوهشهاي علوم پزشكي  -4

 نظارت بر حسن اجراي وظايف كميته هاي منطقه اي اخالق در پژوهشهاي علوم پزشكي سراسر كسور  -5

علوم زيستي كه توسط سازمانهاي بـين المللـي    معرفي نماينده جهت شركت در جلسات مرتبط با اخالق در پژوهشهاي -6

 برگزار مي گردد ... ، سازمان كنفرانس اسالمي و)WHO(، سازمان جهاني بهداشت  CIMOSيونسكو ، : نظير 

اين ماده اعم است از طرحهايي كه از منابع بين المللي تامين هزينه شده و  2و1طرحهاي تحقيقاتي موضوع بندهاي  -1تبصره 

  .از طرف محققين داخلي و خارجي جهت اجرا در داخل كشور پيشنهاد مي شود طرحهايي كه

پژوهشهايي است كه بر اساس تعريف سازمان جهاني  –اين ماده  6موضوع بند  –منظور از پژوهشهاي علوم زيستي  -2تبصره 

شهاي علوم پزشـكي ، زيسـت   مانند پژوه( بهداشت مربوط به آن دسته از علومي ميشود كه موضوع تحقيق آنها انسان است 

 ).شناختي ، ژنتيك و غيره 

 


