


محمدصادق رازقی

M.Razeghi@Sirums.ac.ir

کلیات، دستورالعمل ها، ساختار و فرآیندهايمروري بر 

هاياخالق در پژوهش
پزشكي علوم 



انجام اقدامات و بر اساسو تولید و فناوریدانشبسط

ربه آزمايش و تجبخشی از آن به صورتکه است تحقیقاتی

.شودانجام میيا ابعاد وابسته به زندگی وی روی انسان



هایروشپزشكی اکثر بويژه در حوزه در تحقیقات اما 

. دارنددر بر احتمالی هایزيانخطرات و ؛درمانیو تشخیصی ،پیشگیری

:هدف تحقیقات 

ی سالمت و رفاه فرد و جامعه در ابعاد مختلف استارتقاحفظ و 



قوق از حنیز پژوهش هادر داوطلبان سالموبیماران و حقوق سالمت حفاظت از 

.افراد و يك خواست اجتماعی است

تعادل بینحفظ 
پزشكی    های انجام پژوهش

مورد پژوهشهای سالمت انسانحقوق و حفظ و

تعارض؟



اخالق پژوهشو ساختارهای مرتبط با استانداردها،ضوابط
ايجاد تعادل و رفع تعارض  سعی در 

بین هدف نهايی پژوهش و  
آسیبهای احتمالی ناشی از انجام آن را دارد



:ضرورت

رشان  و، حقوقي و قانوني کشمقررات اخالقي پژوهشگران باید از ضوابط و 

در حوزه های مختلف  پژوهشو نیز ضوابط بین المللي درباره 

.باشندآگاهانسانبارابطهدربويژه



وباورهاازمجموعهای
راهنمايیراماکهاصول

چهاينکهبهمیکنند
وکنندهکمکرفتاری
بآسيياواستسودمند
مضرورسان

رشته ای و    دانشي ميان ( =Moral Philosophy=MoralityEthics)علم اخالق يا فلسفه اخالق 
.، فلسفه، الهيات و حقوق استهمچون پزشکيمعرفتي مختلفي حوزه های نتيجه همکاری 

تعریف



قواعد و اصول حاکم بر انجام پژوهش از زمانرعايت 

طرح و ايده،ارائه 

طرح تصويب 

نتايجکاربست و تا انتشار

اخالق در پژوهش



سوگندنامهقالبدراخالقیمبانیبياننخستين:بقراطسوگندنامه

پزشکیحرفهاخالقیاصولبستنبکاروقبولبرایاخالقینامهتعهديک

يوندی  پزشکي ايران باستان با آيين زرتشت پ
.جدايي ناپذير داشته است

:شرايط طبيب اين بوده کهاز 
کتب زيادي مطالعه کرده و در فن خود تجربه کافي

وش با صبر و حوصله به سخنان بيمار گ.باشدداشته
.معالجه کندوجداني بيدار فرا دهد بيمار را با 

.از خدا بترسد
در آئين زرتشت مهارت در درمان بيماران تنها معيار

و داراشخصيت اخالقييک پزشک شايسته نبود بلکه 
.تر قرار داشته استاي اوليبودن وجدان در رتبه

سقط جنين،  زرتشتيان نسبت به اعمال خالف چون
و تعصببارداري غير مشروع و خطاهاي پزشکي 

.حساسيت خاصي داشتند



(ميالدازپيش600تا530)کوروشمنشور

:(قمریهجری313تا251)رازی
گردانداميدوارسالمتوبهبودبهرابيمارشبايدطبيب“

“باشدنداشتهبيماربهبودبهاميدیخوداينکهولو

:(قمریهجری428تا370)سيناابن
“باشدبيماربرایسالمتمبشربايدپزشک“



توجه ویژه به اخالق در پژوهش  علل



در قرن اخير پژوهش در ياخالقبي ل ئمسايبرخ

جهانيدومجنگدوراندرنازیپزشکانپژوهش های•
تاسکيگيپژوهش•
آناثراتبررسيبراینفر40بهکخرابرتموسسهدرآلودهخونتزريق•
ماالريابيماریآزمايشبرایاردوگاه هابهمرداب هاازآنوفلهایپشهانتقال•
آمريکادرذهنيماندهعقبافراددرآنازاستفادهوشيگالواکسنکشفبرایتالش•
عفونترفعدرسولفوناميدهااثربررسيبرایهازخمبهشيشهوسنگکردنوارد•
طاعونبيماریشناختبرایژاپنيپژوهشگرانتالشدرژاپني هاازنفر700مرگ•
آنهااطالعبدونباردارزنانبهتاليدومايدآزمايشيآورخوابدارویتجويز•
ويلوبروکايالتيبيمارستاندرهپاتيتويروسبهذهنيماندهعقبکودکانکردنآلوده•
مزمنبيماری هایبيمارستاندرخودشاناطالعبدونبيمارانبهسرطانيسلول هایتزريق•
آفريقادرايدزبامرتبطپژوهش های•
انسانيشبيه سازیادعای•
ايرانوضعيت•



در قرن اخيرپژوهش در ياخالقبي ل يمسايتاريخچه برخ
توجه ويژه به اخالق در پژوهش عللو 

آالباما(Tuskegee)تاسکيگيدرسيفليسبررسي•
1932-1972مدتدرآمريکادر

.شدندآلودهنفر412•
.مردندنفر128•
.شدندمبتالهمسرانازنفر40•
.آمدنددنيابهسيفليسباکودک19•
بوددسترسدر1951سالازبيوتيکآنتيبادرمان•
باندرماعدموبودننژادپرستانهافراد،فريبمساله•

درمانشناختوجود



:نازیپزشکانپژوهشهای

:ازعبارتندپژوهشهااينازبرخی

زدگیيخاثردرمرگفرآيندبررسیبرایيخآبدرهوشياروزندهانسانهایانداختن

واکسنکشفجهتدرپژوهشبرایماالرياانگلبهافرادکردنآلوده

انسانینمونههایرویبرخردلسمیگازکاربرد

شيرينوشورآبدرخفگیوشدگیغرقحالتايجاد

اززيادیتعدادمرگبهمیداد،پوششراروشهاواهدافانواعازوسيعیگسترهیکهپژوهشهااين

.شدمنجرآزمودنیها



1945-1946نورنبرگجنگيجنايت هایدادگاه های
آلماننورنبرگشهردر

(Nuremberg War Crimes Trials)

ژوهشپدراخالقبين الملليکداولين،نورنبرگدادگاهدرنازیپزشکانمحاکمه یپيدر
.گرفتنامنورنبرگبيانيهوشدمنتشر1947سالدرانسانرویبر



رویبرآزمايشانجامهنگامپزشک هاکهکلياصل10شامل(1947)نورنبرگبيانيه•
:ازجملهمي باشندآنرعايتبهموظفانسان ها

Informed)پژوهشدرشرکتآگاهانهوداوطلبانهرضايتاخذ• consent)

باشدداشتهثمریپرومفيدنتايجبايدآزمايش•

باشدشدهبررسیآزمايشگاهیحيوانرویانسانازقبل•

نباشدمحتملروحیوجسمیآزارهيچگونه•

نباشدمحتملکنندهناتوانجراحتيامرگخطرهيچگونه•

باشدبيشترآمدخواهدبدستآزمايشازکهآنچهازنبايدخطردرجه•

مرگوناتوانیجراحت،ماننداحتمالیخطراتازجلوگيریبرایالزمتمهيدات•

اخالقیوعلمیصالحيتدارایدانشمندانتوسطفقطآزمايشانجام•

پژوهشاززمانهردرفردکنارهگيریاجازه،انتخابآزادی•

گرفتقرارخطرمعرضدرسوژهکهزمانهردرپژوهشکردنمتوقفدرپژوهشگرآمادگی•



(اصل30شامل)(1948)مللسازمانعموميمجمعدربشرحقوقجهانيبيانيه•

National)سالمتمليدستورموسسهصدور• Institute of Health)برایآمريکا
داوطلبانبهنيازکهمطالعاتيپروتکل هایبررسيبرایدانشمندانازهياتيتشکيل

(1953)دارندسالم

(1964)جهانيپزشکيانجمنگردهماييهجدهميندرهلسينکيبيانيهنخستين•

(World Medical Association=WMA)
اصولسايروپزشکيپژوهش هایهمهبرایاصولمقدمه،:بخشسهدراصل35شامل)

(پزشکيمراقبتباهمراهپزشکيپژوهشبرای



1964(:Original version)( نسخه اصلي)بيانيه هلسينکي •
:نسخه های تکميل و اصالح شده بيانيه هلسينکي•
1975توکيو : 1هلسينکي •
1983ونيز : 2هلسينکي •
1989هنگ کنگ : 3هلسينکي •
1996آفريقای جنوبي : 4هلسينکي •
(بند32شامل سه قسمت و )2000ادينبورگ : 5هلسينکي •
(مربوط به دارونما29در مورد بند )2002واشنگتن : 5هلسينکي 1تبصره •
مربوط به دسترسي بيمار به 30در مورد بند )2004توکيو : 5هلسينکي 2تبصره •

(درمان
2008سئول : 6هلسينکي •

2013برزيل : 7هلسينکي •

Declaration of Helsinki



انسانيسوژه هایازحفاظتمليکميسيونتوسط(1979Belmont)بلمونتگزارش•
آمريکاکنگرهرفتاریوپزشکيزيستپژوهش های

(عدالتوسودمندیافراد،بهاحترام:پايهاخالقياصلسهشامل)

 هایآزمودنيرویبرپزشکيزيستپژوهش هایبرایبين المللياخالقيدستورالعمل های•
پزشکيعلومسازمان هایالملليبينشورایتوسطشدهتهيهانساني

(Council for International of Medical Sciences=CIOMS)

(دستورالعمل21شامل)(2002)(WHO)جهانيبهداشتسازمانهمکاریبا



موضوعات مطرح در اخالق پزشكی نوين

اخالق درپژوهشهای
پزشكی



1372سالدرپزشکيآموزشودرمانبهداشت،وزارتدرپزشکياخالقمرکزنخستينتشکيل•
1372تيرماهدرپزشکياخالقالملليبينهمايشنخستين•
1377سالدرپزشکيآموزشودرمانبهداشت،وزارتاخالقکميتهتشکيل•
1378سالدرمنطقه ایاخالقهایکميتهتشکيل•
1379سالدرپژوهشدراخالقگانه26هایاصلتدوين•
1384سالدراختصاصيکد هایتدوين•
1392پژوهشدراخالقهایکميتهوظايفشرحوبندیسطحتشکيل،دستورالعمل•
1392پژوهشيآثارانتشاردراخالقراهنمای•
•....

اخالق پزشکي در ايران  









http://ethics.research.ac.ir/



















































حداقلدرتوجهيقابلسهماول؛شرط•
باشدداشتهزيرفعاليت هایازيکي

پژوهشيايدهارايه
مطالعهطراحي
داده هاجمع آوری

تفسيروآناليز

پزشکيعلومپژوهشيآثارانتشاردراخالقکشوریراهنمای

(Authorship)مقالهنويسندهشروط:1فصل



(Authorship)نويسندگيشروط:1فصل•

همکاریآننقادانهمروروبازبينيدرياودستنوشتهاوليهنسخهنوشتندربايدفرددوم؛شرط
افرادیاستواضح.شودتکاملوتغييردستخوشعلميمحتوایلحاظازمتنکهگونه ایبهکند،
سابقهوعلميتجربهاساسبررانقادانهمروربرایالزمعلميصالحيتکهمي شوندشرطاينواجد

.باشندداشتهخودکاریياتحصيلي

.باشدردهکتأييدراآنومطالعهانتشارازقبلرادستنوشتهنهايينسخه یبايدفرد؛سومشرط

ازالهمقبهمنجرپژوهشانجامجنبه هایکليهمقابلدرپاسخگوييمسؤوليتبايدچهارم؛شرط
مصوبپژوهشدراخالقاختصاصيوعموميراهنماهایودستورالعمل هارعايتمسؤوليتجمله
سؤالهایکليه یبهبتواندکهگونه ایبهبپذيرد،رامقالهانتشاروانجام،طراحيدربهداشتوزارت
.دهدپاسخآننوشتاروپژوهشمحتوایصحتمورددرشدهمطرح

پزشکيعلومپژوهشيآثارانتشاردراخالقکشوریراهنمای



پزشكيعلومپژوهشيآثارانتشاردراخالقکشوريراهنماي

(Fraud)فريبکاریپژوهشي،تخلفمصاديق:2فصل

نيستندواقعيپژوهشيکبرمبتنيکهنتايجيياداده ها(جعلي)ساختن(Fabrication)

پژوهشازحاصلداده هایتحريفوکاریدست(Falsification)

فکریياادبيياعلميدزدیياسرقتمعنوی،سرقت(Plagiarism)

بالينيکارآزمايي هایدرنامطلوبعوارضذکرازاجتناب



Overlapping)همپوشانانتشارات:3فصل• publication)
Conflict)منافعتعارض:4فصل• of interest)
رازداریوخصوصيحريم:5فصل•
Editorial)علمينشرياتسردبيری:6فصل• board)
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پزشكیعلومپژوهشیآثارانتشاردراخالقکشوریراهنمای



:نمونه هاي رایج سرقت ادبي

عمومياطالعاتيمنابعياواينترنتازمقاله هاکردنکپي•
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نهادهاي کنترلي و نظارتيشبكه با سایر ایجاد 



ثبتسامانه هاي 



سایت هاي خبري داخلي و بین المللي







The authors unanimously wish to retract this paper because 

of several incorrect statements and erroneous presentation 

of primary data, results and conclusions.











!آینه چون نقش تو بنمود راست
!خود شكن، آینه شكستن خطا است


