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 دکترکيارش آرامش: ارائه دهنده

 مرکز تحقيقات اخالق و تاريخ پزشکي

 كميته هاي اخالق در پژوهش 
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هاي اخالق در چهار سطح مورد   كميته
   .اند بررسي قرار گرفته

* The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Guide N°.1. Establishing Bioethics Committees. 

Paris: UNESCO, 2005. Available from: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139309e.pdf 

*The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Guide No. 2. Bioethics Committees at Work: 

Procedures and Policies. Paris: UNESCO, 2005. SHS/BI0-2005/10. Available from:  

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141563e.pdf 
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مدلی برای طرف های مشارکت کننده در 
 پژوهش

Research 

Staff 

EC/ IRB 

Community 
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 نام های گوناگون برای معنای واحد
 

•Research Ethics Committee, REC / EC 
•Institutional Review Board, IRB 
•Ethics Review Committee, ERC 
•Ethics Review Board, ERB , etc. 

 نقش اصلی، همواره محافظت از آزمودنی

 .انسانی است



 کميته های اخالق در دو شان

کميته های اخالق محل بحث های چند تخصصی  : شان تخصصی

 .و دستيابی به داوری های جامع و چند بعدی اند

کميته های اخالق به مانند هيات های منصفه، : شان عمومی

بودِن دواری ها و  “ منصفانه”نماينده ی وجدان عمومی و ناظر به 

 .احکام صادره اند
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وظايف اصلي كميته هاي 
 اخالق

 (Protection)محافظت

محافظت از حقوق، رفاه و سالمت داوطلبان انساني از 

هرگونه خطر روحي يا رواني طي مراحل مختلف 

 تحقيق؛  

 محافظت از حقوق مشروع محققين در انجام پژوهش؛ 

بيمارستان محل پژوهش يا / محافظت از اعتبار دانشگاه

 حاميان مالي پروژه
 (Advice)مشورت

ارائه مشاوره و راهنمايي الزم در مواردي كه ممكن 

است پروژه براي شركت كنندگان يا جامعه وسيعتري 

 با خطرات يا تهاجماتي همراه باشد
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 وظايف اصلي كميته هاي اخالق

 (Education)آموزش 
افزايش دانش و آگاهي ها در مورد مسائل اخالقي و 

 قوانين و راهكارها

 (Research Quality)بررسی کيفيت پژوهش
براي اخالقي بودن يك پژوهش، پروژه بايستي از لحاظ 

   علمي قابل پذيرش باشد

 (Conciliation)حل اختالف
رفع اختالفات و ايجاد وفاق مابين محققين و شركت 

 كنندگان
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 كميته هاي اخالق در پژوهش كشور
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 كميته هاي اخالق در پژوهش كشور



  

 . 
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   وظايف كميته مركزي

  نظارت بر عملکرد زير کميته ها و کميته هاي مراکز و

 دانشکده ها

اعم از اختالف پژوهشگران با يکديگر و  )رسيدگي به اختالفات

  (يا اختالف پژوهشگران با کميته مراکز وابسته يا زير کميته

  بررسي درخواست تاسيس كميته اخالق در پژوهش در مراكز

 تحقيقاتي يا دانشکده ها

  بررسي ساير ضرورت هاي بررسي اخالقي پيش بيني نشده در

  اين دستورالعمل

  تهيه گزارش عملكرد دوره اي كميته اخالق در پژوهش دانشگاه

 جهت ارائه به كميته كشوري 
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 كميته هاي مراكز تحقيقاتي و دانشكده ها   

 به  كميته هاي مراكز تحقيقاتي و يا دانشكده هاي تابعه
، با تصويب كميتة مركزي  درخواست آن مراكز يا دانشكده ها

و با تركيب مشخص شده در آيين نامة كشوري اخالق در  
 .  پژوهش تشكيل خواهد شد

  كميته هاي مراكز تحقيقاتي و دانشكده ها موظفند ظرف حداكثر
گردش كار و فرم ها و چك ليست هاي خود را  ماه از تشكيل،  3

 .  تنظيم و به كميتة مركزي اعالم نمايند

  طرح هاي مراكز تحقيقاتي يا دانشكده هايي كه كميتة اخالق
دارند چنان چه به همراه تأييديه كميتة اخالق آن مركز يا  

دانشكده ها به معاونت پژوهشي ارسال شوند، وارد گردش كار  
 .  رسيدگي اخالقي در معاونت پژوهشي نمي شوند



 نکات مورد توجه در داوریِ طرح نامه

طراحی علمی 

آيا طراحی علمی مناسبی انجام گرفته است؟ 

آيا پژوهشگران صالحيت و تخصص الزم و کافی را دارند؟ 

نحوه ی جذب آزمودنی ها 

آيا روش جذب آزمودنی ها مناسب است؟ 

  آيا مالحظات مربوط به گروه های آسيب پذير در نظر گرفته شده

 است؟

مالحظات اجتماعی 

آيا منافع جامعه در نظر گرفته شده است؟ 

آيا با جامعه مشورت شده است؟ 
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 نکات مورد توجه در داوریِ طرح نامه

مراقبت و محافظت از آزمودنی ها 

در طی و بعد از انجام پژوهش 

پايش پژوهش 

رضايت اگاهانه 

آيا اطالعات به مقدار کافی و به زبان قابل فهم ارائه شده اند؟ 

آيا مدارک و مستندات کتبی وجود دارد؟ 

رازداری 

آيا تمهيدات کافی برای رعايت رازداری در نظر گرفته شده است؟ 
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 نقش کميته بعد از تصويب طرح نامه

 در رسيدگي و پايش مداوم، كميتة  :رسيدگي و پايش مداوم

/  مربوطه حق دسترسي به مستندات طرح، مصاحبه با مجري 

 مجريان و شركت كنندگان در پژوهش را دارد
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 نقش کميته بعد از تصويب طرح نامه

  موارد ذيل بايد به اطالع کميته

 :رسانده شود

 هرگونه تغيير در دستورالعمل و

 فرم رضايت

  اضافه شدن مکان های انجام

 پژوهش

 تغيير در روش های جذب

 آزمودنی

 مشکالت و مسائل جديدی که

ممکن است بر ايمنی شرکت 

 16 کنندگان تاثير گذار باشد
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َأْم َمْن ُهَو قاِنٌت آناَء اْلَلْيِل ساِجًدا َو قاِئًما َيْحَذُر اْلآِخَرَة 

و َيْرُجوا َرْحَمَة َرِّبه قْل َهْل َيْسَتِوي اَلذيَن َيْعَلُموَن َو  

  اَلذيَن ال َيْعَلُموَن ِإَنما َيَتَذَّكُر ُأوُلوا اْلَأْلباِب

كند  مى[ خدا]يا آن كسى كه او در طول شب در سجده و قيام اطاعت [  آيا چنين كسى بهتر است] 

دانند و  آيا كسانى كه مى»: ترسد و رحمت پروردگارش را اميد دارد؟ بگو از آخرت مى[ و]

 .تنها خردمندانند كه پندپذيرند« دانند يكسانند؟ كسانى كه نمى

 9کريمه   آيه زمر  سوره مبارکه  

 

www.math-araku.persiangig.ir 



َهَلَك ُخّزاُن األمواِل وُهم أحياٌء، والُعَلماُء باقوَن ما َبِقَي 

 الَدهُر، أعياُنُهم َمفقوَدٌة، وأمثاُلُهم في الُقلوِب َموجوَدٌة 

 :(السالم علیه) علی المؤمنین امیر امام

 و اند مرده اند زنده كه آن با اندوزان، مال

 پيكرهايشان .اند زنده هست دنيا تا علم، اهل

 .هست دلها در يادشان اما رود، مى ميان از

www.askquran.ir 



 سابقه توجه به اخالق در پژوهش در کشور

 1373از سال اخالق پزشكی توجه ويژه به مقوله •

 (  1377)تشكيل كميته ملی تحقيقات در پزشكی  •

تشكيل كميته های منطقه ای اخالق در تحقيقات در  •

 ( 1378)دانشگاههای علوم پزشكی و مراكز تحقيقاتی 

 (1379)كشور  اخالق در پژوهشگانه 26 تدوين اصول •

گانه ملی اخالق در  31اصول : ويرايش اصول ملی•

 (1392)پژوهش 
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 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

 پژوهشهر  اصلی هدف 1
انسانها  سالمت ارتقایبايد 

توأم با رعايت کرامت و 
 .حقوق ايشان باشد
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 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

فرد   ايمنیدر پژوهش بر آزمودنی انسانی، سالمت و  2
در طول و بعد از اجرای پژوهش،  ها فرد آزمودنی

 .بر تمامی مصالح ديگر اولويت دارد

هر پژوهشی که بر روی آزمودنی انسانی انجام   
ی طراحی و اجرا شود که افراد توسطميگيرد، بايد 

الزم و مرتبط را داشته  بالينی مهارتو  تخصص
 .  باشند

در کارآزمايی های بالينی بر روی بيماران يا  
و  مهارتدارای  پزشکداوطلبهای سالم نظارت 

 .متناسب الزامی استدانش 
6 



 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

پذير است که  پژوهش بر انسان فقط در صورتی توجيه 3
بالقوه ی آن برای هر فرد آزمودنی بيشتر از   منافع
 .های آن باشدخطر

، سطح آسيبی غيردرمانیدر پژوهشهای دارای ماهيت  
که آزمودنی در معرض آن قرار ميگيرد نبايد بيشتر از  

آنچه باشد که مردم عادی در زندگی روزمره ی خود 
حصول اطمينان از اين امر  . با آن مواجه ميشوند

برعهده ی طراحان، مجريان و همکاران پژوهش و 
تمامی شوراهای بررسی يا پايش کنندهی پژوهش از 

 .جمله کميته ی اخالق در پژوهش است
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 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

مواردی از قبيل سرعت، سهولت  4
کار، راحتی پژوهشگر، هزينه ی 

يا صرفًا عملی بودن آن / پايينتر و
به هيچ وجه نبايد موجب قرار دادن 
آزمودنی در معرض خطر يا زيان 

افزوده يا تحميل هر گونه محدوديت 
  .اختيار اضافی به وی شود
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 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

قبل از آغاز هر پژوهش  5
پزشکی، بايد اقدامات اوليه 

جهت به حداقل رساندن زيان 
احتمالی وارده به آزمودنيها و 

تامين سالمت آنها انجام 
 .گيرد
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 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

10 

در کارآزمايی های بالينی دوسوکور •
از ماهيت دارويی يا   آزمودنیکه 

ای که برای وی تجويز شده  مداخله
است، پژوهشگر بايد تدابير   اطالع بی

رسانی به آزمودنی  الزم جهت کمک
 شرايطدر صورت لزوم و در 

 .را تدارک ببيند اضطراری
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 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

11 

اگر در حين اجرای پژوهش •
شرکت  خطراتمشخص شود که 

در اين پژوهش برای آزمودنيها 
ی آن است،  بالقوه فوايداز  بيش

متوقف  بالفاصلهبايد آن پژوهش 
 شود
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 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

12 

هايی که بر روی  طراحی و اجرای پژوهش•
آزمودنی انسانی انجام ميگيرند، بايد منطبق با 

و   روز دانشاصول علمی پذيرفته شده بر اساس 
منابع علمی موجود و  کامل  مرورمبتنی بر 

آزمايشگاهی، و در صورت   قبلی های پژوهش
 .  لزوم، حيوانی مناسب باشد

  اصولمطالعات حيوانی بايد با رعايت کامل •
 .اخالقی کار با حيوانات آزمايشگاهی انجام شوند

8 



 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

13 

در پژوهش های پزشکی که •
 زيست محيطممکن است به 

آسيب برسانند، بايد احتياط های  
الزم در جهت حفظ و نگهداری 

و عدم آسيب رسانی به محيط 
 .يست انجام گيردز
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 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

14 

  طرحنامههر پژوهشی بايد بر اساس و منطبق بر يک •
های بالينی بايد  در کارآزمايی. به انجام برسد( پروپوزال)

نيز تهيه و ارائه ( پروتکل) دستورالعملعالوه بر طرح نامه، 
 اجزایطرحنامه و دستورالعمل بايد شامل تمامی . شود

از جمله بخش مالحظات اخالقی، اطالعات . باشد ضروری
های سازمانی،  ها، وابستگی مربوط به بودجه، حمايت کننده

موارد تعارض منافع بالقوه ی ديگر، مشوق های شرکت 
کنندگان، پيش بينی درمان و يا جبران خسارت افراد آسيب ديده 

 نامه ی آگاهانه رضايتدر مواردی که الزم است  .در پژوهش
اخذ شود، فرم رضايتنامه بايد تدوين و به  کتبیصورت  به

پيش از تصويب يا تأييد طرحنامه . طرحنامه پيوست شده باشد
اجرای  نبايدی مستقل اخالق در پژوهش،  از سوی کميته

 .شود شروعپژوهش 
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 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

15 

11 

کميته ی اخالق در پژوهش عالوه بر بررسی و تصويب 
ها را  طرحنامه و دستورالعمل، اين حق را دارد که طرح

در حين و بعد از اجرا را از نظر رعايت مالحظات اخالقی 
اطالعات و مدارکی که برای پايش  . قرار دهد پايشمورد 

شود، بايد از سوی  از سوی کميته ی اخالق درخواست می
 .پژوهشگران در اختيار اين کميته گذاشته شود



 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

16 

12 

های بالقوه از ميان جمعيت بيماران  انتخاب آزمودنی
باشد، به  منصفانهيا هر گروه جمعيتی ديگر، بايد 

و منافع ( خطرات يا هزينه ها)نحوی که توزيع بارها 
شرکت در پژوهش، در آن جمعيت و کل جامعه، 

 .تبعيض آميز نباشد



 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

17 

13 
در هر پژوهشی که بر روی آزمودنی  آزادانهو  آگاهانه رضايتکسب 

 . اين رضايت بايد به شکل کتبی باشد. است الزامیانسانی اجرا ميشود، 

ی کتبی غير ممکن يا قابل   در مواردی که اخذ رضايت آگاهانه
صرفنظر باشد، بايد موضوع با ذکر داليل به کميته ی اخالق منتقل 

در صورت تأييد کميته ی اخالق، اخذ رضايت کتبی قابل تعويق  . شود
 .يا تبديل به رضايت شفاهی يا ضمنی خواهد بود



 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

18 

14 
اگر در طول اجرای پژوهش تغييری در نحوه اجرای پژوهش 

به دست آيد که احتمال داشته باشد  جديدی اطالعاتداده شود يا 
ی شرکت در پژوهش تاثير  که بر تصميم آزمودنی مبنی بر ادامه

گذار باشد، بايد موضوع به اطالع کميته ی اخالق رسانده شود و 
ی پژوهش، مراتب به اطالع  در صورت موافقت کميته با ادامه

 .اخذ گردد آزمودنی رسانده شود و رضايت آگاهانه مجددًا



 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

19 

15 

حاصل  شده اطمينان آگاهانه بودن رضايت اخذپژوهشگر بايد از 
برای اين منظور، در تمامی پژوهشهای پزشکی، اعم از . کند

درمانی و غيردرمانی، پژوهشگر موظف است فرد در نظر 
که ميتوانند   اطالعاتیعنوان آزمودنی را از تمامی  گرفته شده به

 .آگاه سازد مناسبی نحواو مؤثر باشند، به  گيری تصميمدر 



 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

20 

15 
 طولپژوهش،  اهدافو  عنوان: ند برا اين اطالعات مشتمل

شامل )کار گرفته شود  که قرار است به روشیپژوهش،  مدت
منابع  ، (احتمال تخصيص تصادفی به گروه مورد يا شاهد

 وابستگیاحتمالی،  منافع تعارضتأمين بودجه، هر گونه 
يی که انتظار ميرود ها زيانو  فوايدپژوهشگر، و  سازمانی

 .مطالعه در بر داشته باشد



 راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

21 

15 
تواند هر لحظه که  همچنين، هر آزمودنی بايد بداند که می

بخواهد از مطالعه خارج شود و بايد درباره ی خطرات و 
زيانهای بالقوه ی ناشی از ترک زودرس پژوهش آگاه و  

پژوهشگر همچنين بايد به تمامی سؤاالت و  . پشتيبانی شود
اين  . دغدغه های اين افراد، با حوصله و دقت پاسخ بدهد

 موارد بايد در رضايتنامه ی آگاهانه منعکس شود
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. رضايت اخذ شده اطمينان حاصل کند بودن آزادانهپژوهشگر بايد از •
اجبار و يا تهديد، اغوا، فريب رفتارهايی که به هر نحوی متضمن 

 کافی فرصتبه فرد بايد . باشد موجب ابطال رضايت آزمودنی ميشود
نظير اعضای فاميل يا پزشک  –برای مشاوره با افرادی که مايل باشد 

همچنين، در پژوهشهايی که پژوهشگر مقام . داده شود -خانواده 
اين شيوه ی   داليلباالتری نسبت به آزمودنی داشته باشد،  سازمانی

جذب آزمودنی، بايد توسط کميته ی اخالق تأييد شود، در اين موارد 
 .شخص ثالث و معتمدی بايد رضايت را دريافت کند

16 
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ی اطالعات کافی و به زبان   مسؤول مستقيم ارائه ارشد پژوهشگر•
قابل فهم برای آزمودنی ، اطمينان از درک اطالعات ارائه شده، و 

در مواردی که بنا به دليلی، نظير زياد . اخذ رضايت آگاهانه است
 شخصها، اين اطالع رسانی از طريق  بودن تعداد آزمودنی

انجام ميگيرد، اين پژوهشگر ارشد است که مسؤول  ديگری
انتخاب فردی آگاه و مناسب برای اين کار و حصول اطمينان از 

 .تأمين شرايط مذکور در اين بند است

17 
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يا   (شامل بافتها و مايعات بدن انسان)هايی که از مواد بدنی  در پژوهش•
و کشف  قابليا  معلومآنها  صاحبان هويتداده هايی استفاده ميشود که 

يا استفاده  /سازی و آوری، تحليل، ذخيره است، بايد برای جمع رديابی
در مواردی که اخذ رضايت . مجدد از آنها رضايت آگاهانه گرفته شود

توان در  غيرممکن باشد يا اعتبار پژوهش را خدشه دار کند، می
صورت بررسی مورد و تصويب کميته ی اخالق، از داده ها يا مواد 

 .بدنی ذخيره شده، بدون اخذ رضايت آگاهانه استفاده کرد

18 
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عدم قبول شرکت در پژوهش، يا ادامه ندادن به •
بر خدمات درمانی  تأثيری هيچگونههمکاری، نبايد 

به فرد  –نظير بيمارستان  –که در همان مؤسسه 
اين موضوع بايد در فرايند . ارائه ميشود، داشته باشد

 .اخذ رضايت آگاهانه، به آزمودنی اطالع داده شود

19 
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در مواردی که آگاه کردن آزمودنی درباره ی جنبه های •
از پژوهش باعث کاهش اعتبار پژوهش می شود، 

اطالع رسانی ناکامل از طرف پژوهشگر بايد  ضرورت
بعد از رفع عامل اين . توسط کميته ی اخالق تأييد شود

به آزمودنی انجام اطالع رسانی کامل محدوديت، بايد 
 .گيرد

20 
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برخی از افراد يا گروههايی از مردم، نظير ناتوانان 
ذهنی، کودکان، جنين و نوزاد، بيماران اورژانسی، 

يا زندانيان که ممکن است به عنوان آزمودنی در 
پژوهش شرکت کنند، نميتوانند برای دادن رضايت، 

اين افراد يا  . آگاهی يا آزادی الزم را داشته باشند
دانسته ميشوند و بايد مورد  پذير آسيبگروهها 
 .ويژه قرار گيرند حفاظت

•21 
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به داليلی چون )از گروههای آسيب پذير هيچگاه نبايد 
 ترجيحیبه عناون آزمودنی ( سهولت دسترسی 

پژوهش پزشکی با استفاده از گروهها يا . استفاده شود
جوامع آسيب پذير تنها در صورتی موجه است که با 

  پاسخگويی به نيازهای سالمت و اولويتهایهدف 
يا جامعه طراحی و اجرا شود و احتمال   گروه همان

معقولی وجود داشته باشد که همان گروه يا جامعه از 
  .نتايج آن پژوهش سود خواهد برد

•22 
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در پژوهش بر روی گروههای آسيب پذير، وظيفه ی  
در مورد افرادی  . اخذ رضايت آگاهانه مرتفع نميشود

دارند، پژوهشگر موظف است   قانونی سرپرستکه 
که عالوه بر اخذ رضايت آگاهانه از سرپرست 

رضايت  ویخود فرد، از  ظرفيتبا  متناسبقانونی، 
اين افراد   امتناعدر هر حال، بايد به . آگاهانه اخذ کند

 .از شرکت در پژوهش احترام گذاشته شود

•23 
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30 

اگر در حين اجرای پژوهش، آزمودنی دارای  
ظرفيت، ظرفيت خود را از دست بدهد يا آزمودنی 

  تغييرفاقد ظرفيت، واجد ظرفيت شود، بايد با توجه به 
ی پژوهش از  حاصله، رضايت آگاهانه برای ادامه

 .سرپرست قانونی يا خود فرد اخذ شود

•24 
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و حفظ   رازداریپژوهشگر مسؤول رعايت اصل 
برای   مناسب تدابيراسرار آزمودنيها و اتخاذ 

همچنين، پژوهشگر . از انتشار آن است جلوگيری
آزمودنيها   خصوصی حريمموظف است که از رعايت 

انتشار  هرگونه. در طول پژوهش اطمينان حاصل کند
داده ها يا اطالعات به دست آمده از بيماران بايد بر 

 اساس رضايت آگاهانه انجام گيرد

•25 
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26 

هر نوع آسيب يا خسارت ناشی از شرکت 
در پژوهش بايد بر طبق قوانين مصوب 

اين امر بايد در . شودخسارت  جبران
. هنگام طراحی پژوهش لحاظ شده باشد

ی تحقق اين امر ترجيحًا به صورت  نحوه
باشدبيمه های نامشروط پوشش   
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27 

در پايان پژوهش، هر فردی که به عنوان 
آزمودنی به آن مطالعه وارد شده است، اين 

مطالعه آگاه  نتايجحق را دارد که درباره ی 
هايی که  شود و از مداخالت يا روش

سودمنديشان در آن مطالعه نشان داده شده 
.دشومند  بهرهاست،   
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28 

، صادقانههای خود را  پژوهشگران موظفند که نتايج پژوهش
نتايج، اعم از منفی يا مثبت، و نيز . منتشر کنند کامل، و دقيق

 –منابع تأمين بودجه، وابستگی سازمانی، و تعارض منافع 
. شوند آشکارسازیبايد کاماًل  –در صورت وجود 

در هنگام عقد قرارداد انجام پژوهش، هيچ  نبايدپژوهشگران 
را مبنی بر حذف يا عدم انتشار يافته هايی که  شرطیگونه 

.از نظر حمايت کننده ی پژوهش مطلوب نيست، بپذيرند  
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29 

نحوه ی گزارش نتايج پژوهش بايد 
حقوق مادی و معنوی تمامی   ضامن

اشخاص مرتبط با پژوهش، از جمله خود  
پژوهشگر يا پژوهشگران، آزمودنيها و  

.ی حمايت کننده ی پژوهش باشد مؤسسه  
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30 

ها و مقاالت حاصل  گزارش
از پژوهشهايی که مفاد اين 

راهنما را نقض کرده اند، نبايد 
.برای انتشار پذيرفته شوند  



  پژوهش روش -31

 های ارزش با نباید

  و فرهنگی تماعی،جا

 در جامعه دینی

 .باشد تناقض
37 
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راهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی 
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Data Ownership 

معمواًل باني مطالعه صاحب داده هاست 
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(Authorship) 

شامل افرادي مي شود که ميتوانند مسئوليت محتواي علمي 

 اثر را بعهده داشته باشند



Medical Ethics and History of Medicine 
Research Center 

 



 

آناليز  , روش اجرا, توانايي ارائه و دفاع از محتوا اعم از داده ها

 و تفسير نتايج

تصديق عمومي هر گونه خطا 

ميزان و دفعات تقلب,مسئول ابراز نوع : در مورد تقلب 
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سهم قابل توجهي در حداقل يكي از فعاليت هاي زير داشته 1.
 : باشد

ايده پژوهشي و طراحي مطالعه 

 آناليز 

    تفسير نتايج 

   مديريت گرد آوري داده ها 

در نوشتن مقاله به صورت نوشتن پيش نويس مقاله و يا مرور 2.
نقادانه آن كه منجر به اصالح محتواي علمي مقاله گردد نقش 

 . داشته باشد

 .  مقاله نهايي شده را مطالعه و تصويب نموده باشد3.

 ضروري است هر سه معياروجود 

Authorship Policy of International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 
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 در مواردي که فرد يا افرادي سهم قابل توجهي در :  1تبصره

فرآيند پژوهش يا نگارش مقاله داشته اند به نحوي که به نظر 

مي رسد شايستگي درج نام به عنوان يکي از نويسندگان را داشته 

باشند، اما تمامي سه معيار فوق در مورد آنها صادق نمي باشد،  

درج نام اين فرد يا افراد به عنوان نويسنده با درخواست مکتوب 

نويسنده ي مسؤول و در صورت تأييد کميته ي اخالق دانشگاه يا 

نويسنده ي مسؤول . مؤسسه ي محل انجام پژوهش بالمانع است

موظف است که از موافقت ديگر نويسندگان دست نوشته با 

 .اضافه شدن نام اين فرد يا افراد اطمينان حاصل کند

اشخاص حقوقي و تيم  هاي پژوهشي نيز مشمول :  2تبصره 

 .معيارهاي اين ماده مي گردند
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 تمامي نويسندگان بايد مسؤوليت محتواي مقاله را در کليه ي

 :زمينه هاي زير بپذيرند

 صحت مطالب مندرج در مقاله ،

پايبندي به راهنماهاي اخالقي عمومي و اختصاصي کشور در 

حفاظت از آزمودني انساني يا حيوانات در مطالعه ي انجام  

 شده،

اظهار تعارض منافع احتمالي خود بصورت مکتوب در هنگام 

 .ارسال مقاله
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 در پژوهش هاي بزرگ که توسط يک تيم پژوهشي انجام شده اند

و نقش نويسندگان در ايجاد مقاله بسيار تخصصي بوده است، 

سهم و مسؤوليت هر يک از نويسندگان مي تواند محدود به 

در اين موارد . قسمت تخصصي مربوط به خود وي گردد

پژوهشگر يا پژوهشگران اصلي، فردي را که مسؤوليت کليت 

 .مقاله را خواهد داشت، تعيين خواهند کرد
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به ترتيب نقش: 

مسئوليت اصلي جمع آوري و آناليز داده ها و : نويسنده اول

 نويسنده ويرايش اول مقاله

 (بيشترين سهم در مطالعه و نگارش دست نوشته)       

مسئول کلي مطالعه:  نويسنده آخر 

به ترتيب اهميت نقش: نويسندگان مياني 

 جايگاه يا سطح علمی در ترتيب نويسندگان؟
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مشخص کنيد که چه کارهايي در اين مطالعه حق نويسندگي بتدا ا

سپس . مي آورد و چه کارهايي تنها شامل تقدير و تشکر مي شود

کارها را تقسيم کنيد و بر سر نويسندگان و ترتيب نام آنها توافق 

 کنيد

انجام کار مربوط بدانيد نه به عنوان  کيفيتو  انجام نويسندگي را به

 يا نقش افراد

هر بار که: 

کارجديدي پيش آمد 

فردي همکاري خود را قطع کرد 

مسئوليتها تغيير کرد 

   .دوباره مذاکره کنيد 
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 عدم توافق نويسندگان در مورد ترتيب نامشان در مقاله به

درخواست هر يک از ايشان در شوراي پژوهشي دپارتمان، 

مرکز تحقيقات، دانشکده يا مؤسسه ي محل اجراي طرح مربوطه 

 .مطرح مي گردد و اتخاذ تصميم مي شود
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(Redundant Publication) 

 فرضيه, بدون ارجاع به يکديگرمقاله ( يا بيشتر)هنگامي که دو ,

 . نتيجه گيري يا بحث يکسان داشته باشند, داده ها

 انتشار چکيده مقاله در فراخوان نشستهاي علمي مانع انتشار اثر

 .بشکل مقاله نيست

اظهار منبع در زمان ارائه مقاله دوم: انتشار به زبان ديگر 
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(Redundant Publication) 
 اگر سردبيران چند نشريه تصميم بگيرند که به طور هم زمان يا

مشترک دستنوشته اي را منتشر کنند، در صورتي که هدف از اين 

اقدام تأمين سالمت جامعه باشد و نيز مراتب به طور شفاف به  

خوانندگان آن نشريات اطالع رساني شود، مشروط به رعايت 

 .کليه ي حقوق مادي و معنوي مرتبط، اين کار بالمانع است
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(Redundant Publication) 

دستنوشته اي که در يک نشريه  در دست  (گان)اگر نويسنده

بررسي براي انتشار است، تصميم بگيرند، به هر دليلي، آن 

دستنوشته را براي نشريه ي ديگري ارسال نمايند، بايد ابتدا 

انصراف خود را از انتشار دستنوشته به صورت کتبي به 

اين کار حداکثر تا پيش از اعالم . نشريه ي اول اعالم نمايند

پذيرش دستنوشته براي انتشار در نشريه ي اول، امکان پذير 

 .است
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 از ايده و اثر انتشار يافته يا انتشار , بدون ذکر ماخذاستفاده

 نيافته ديگران

تمام منابع بايد ذکر شوند 

 اگر ميزان قابل توجهي از اثر ديگري قرار است مورد استفاده

 قرار گيرد بايد از وي اجازه گرفته شود
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Excuses 

It’s okay if  

I don’t get caught! 

I was too busy to  
write that paper! 

(Job, big game, too much homework!) 

My teachers  
expect 

 too much! 

I’ve got to get  
into 

  ??? U.! 

My parents 
 expect “A”s! 

This assignment  

was BORING! 

 
Everyone does it! 
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What’s the big deal? 
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It is easier to get caught than you 

think.  

Harris, R. A.,2001 
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 در مورد اطالعات يا داوري هايي که جزو دانش عمومي

 :محسوب مي شوند يا همه از آن اطالع دارند

 نيازي به رفرانس دهي وجود ندارد    

Hooray for  
common 

knowledge! 
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(Data fabrication) 
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http://profs-against-plagiarism.blogspot.com/ 
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  ایران از نظر کميت مقاالت علمی در دنيا رتبه

 را به خود اختصاص داده است  15

 

 اما                                       

  

 .است 36از نظر کيفيت رتبه 
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استعفای وزیر دفاع آلمان به دليل سرقت علمی 

 13۸۹اسفند  23, دوشنبه |آرش 

 وزير دفاع آلمان، کارل تئودور زو گوتنبرگ، به دليل کپی

ايشان که تا . کردن قسمتهايی از پايان نامه اش کناره گيری کرد

اين اواخر کانديدای احتمالی صدارت عظمی هم به شمار می 

او در يک . هم محروم شده است PhDرفت، از مدرک 

کنفرانس خبری اعالم کرد که از کليه سمتهای دولتی اش کناره 

 .  گيری می کند

 

http://pap.blog.ir/1389/12/23/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
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(Data Falsification) 

دستکاري نتایج 

  عدم اشاره بهmissing data 

 نادیده گرفتنoutlierها 

عدم اعالم عوارض ناخواسته 
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 Fabrication of data or cases 

 wilful distortion of data 

 plagiarism 

 no ethics approval 

 not admitting missing data 

 ignoring outliers 

 no data on side effects 

 gift authorship 

 redundant publication 

 failure to do adequate literature search 

serious 

minor 

Research misconduct 
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major revise 

reject 
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 بايد به سردبير مجالت، آزادي و اختيار عمل کافي براي

از قبيل رد يا قبول )تصميم گيري و ايفاي مستقالنه ي وظايف خود

 .داده شود( دستنوشته هاي واصله

 سردبير موظف است که رازداري را در تمامي مراحل بررسي

 .دستنوشته رعايت نمايد

 بعد از اعالم تصميم سردبير در مورد رد يا پذيرش يک

دستنوشته براي انتشار، بايد فرصت حداقل يک نوبت درخواست 

هر مجله بايد . تجديد نظر به نويسنده ي مسؤول داده شود

سياست هاي مدوني براي بررسي اين گونه درخواست ها داشته 

 .باشد
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 سردبير بايد تمامي تالش خود را براي کشف موارد سوءرفتار

در مقاالت دريافتي و برخورد مناسب با موارد احتمالي به کار 

 .بندد

 سردبير يا هيات تحريريه بايد فرد يا افرادي را براي داوري هر

مقاله انتخاب کند که تا حد ممکن در زمينه ي علمي مربوطه 

انتخاب شده بايد فاقد هرگونه ( ان)داور. توانا و مجرب باشند

تعارض منافع شناخته شده در زمينه ي  مقاله ي مورد داوري 

 .باشند

 سردبير مسؤول است که بررسي، انتخاب و اولويت بندي

دستنوشته هاي واصله براي چاپ، به نحوي بي طرفانه و تنها با 

توجه به ويژگي هاي علمي و فني دستنوشته انجام گيرد و عوامل 

 .نامربوط در اين امر تأثيري نداشته باشد
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 داوري که مرور همتاي يک دستنوشته ي ارجاع شده از سوي

يک مجله را قبول مي کند، بايد داوري خود را به صورت 

بيطرفانه و تنها براساس ويژگي هاي علمي و فني دستنوشته به  

انجام برساند و نبايد تحت تأثير روابط شخصي خود با 

 .دستنوشته يا ساير عوامل نامربوط قرار گيرد( گان)نويسنده

 ،شخصي که مرور همتاي يک دستنوشته به او پيشنهاد مي شود

در صورت وجود هر گونه تعارض منافع، مي تواند از پذيرش 

آن دستنوشته براي داوري امتناع کند؛ در غير اين صورت، بايد 

تعارض منافع خود را بطور واضح به اطالع سردبير مجله 

 .برساند
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دستنوشته بايد از برقراري ارتباط با ( گان)داوران و نويسنده

در طول فرآيند ( در رابطه با داوري آن دستنوشته)يکديگر 

داوري، بدون کسب اجازه از سردبير مجله ي مربوطه امتناع 

 .کنند

  چنان چه داوري که يک دستنوشته را براي مرور همتا پذيرفته

است، خود را واجد صالحيت علمي يا فني الزم براي داوري 

دقيق تمامي يا بخشي از آن دستنوشته نداند، بايد مراتب را به 

 .اطالع سردبير مجله برساند
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 دستنوشته اي که براي مرور همتا ارسال مي گردد، بايد از سوي داور نيز

به عنوان يک متن محرمانه تلقي گردد و اطالعات مربوط به يا مندرج در 

داور مجاز نيست از . آن با هيچ فرد ديگري در ميان گذاشته نشود

دستنوشته ي مورد داوري براي هيچ مقصود ديگري به جز مرور همتا 

استفاده کند و الزم است بعد از پايان داوري از نگهداري دستنوشته به هر 

 .شکل، اجتناب نمايد

در صورتي که داور، مشورت با فرد ديگري را براي داوري : 1تبصره ي 

ضروري بداند و اين مشورت متضمن افشاي مطالب مندرج در مقاله باشد، 

 .اين کار تنها با کسب اجازه از سردبير مجله قابل انجام است

مفاد ماده ي فوق نسبت به تمامي دستنوشته هايي که براي  :2 تبصره ي

مرور همتا ارسال شده و داور به هر دليل از پذيرش داوري آن خودداري 

 .کرده است نيز جاري مي باشد
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 در مرور همتا، داور بايد به نقاط قوت و ضعف مقاله توجه کند و در

صورت امکان راهکارهايي را براي رفع اشکاالت موجود به 

اين کار بايد با رعايت احترام به استقالل فکري . توصيه نمايد( گان)نويسنده

 .به انجام برسد( گان)نويسنده

 داور در صورت پذيرش يک دستنوشته براي مرور همتا، بايد اين کار را

 .در مهلت اعالم شده از سوي سردبير مجله به انجام برساند

در صورتي که مهلت اعالم شده از سوي سردبير مجله براي داور : تبصره

مناسب نيست، بايد داور از پذيرش مرور همتاي آن دستنوشته امتناع کند يا 

 .در مورد مهلت ديگري با سردبير مجله به توافق برسد

 داور بايد عالوه بر بررسي هاي علمي و فني در مرور همتا، هر گونه عدم

 .رعايت مفاد اين راهنما را نيز به اطالع سردبير برساند
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* 

رسيدگي توسط مرورگران و ويراستار 

اگر داليل کافي پيدا نکرد کمک گرفتن از يک خبره و  اگر فرد خبره : سوء رفتار جدي
 :  ايرادات جدي وارد دانست

توضيح خواستن از نويسنده 

اعالم به رئيس موسسه 

(:انتشار مجدد, عدم ذکر تعارض منافع) سوء رفتار خفيف 

حق دفاع به نويسنده 

ممکن است نياز به اعالم به موسسه باشد يا نباشد 

مجازات: 

اخطار به نويسنده 

گزارش به رئيس موسسه 

اعالم وقوع انتشار مجدد يا دزدي تاليفات در مجله 

رد مقاالت بعدي آن پژوهشگر براي مدتي معين 

جمع آوري مقاله از بانکهاي اطالعات متون علمي معتبر 

 

*Guidelines on Good Publication Practice, Committee on publication Ethics (COPE) 
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 تعارض منافع عبارت است از وجود هرگونه منفعت مالي و غير مالي که

احتمال دارد نويسنده ، داور يا سردبير را در اظهار صادقانه ي نظر خود 

وجود تعارض منافع به خودي خود ايرادي اخالقي . تحت تأثير قرار دهد

 .براي يک دستنوشته محسوب نمي شود

يک دستنوشته بايد هرگونه تعارض منافع خود را که از نگاه ( گان)نويسنده

 .مخاطبين پوشيده است ، در متن يا ذيل دستنوشته به طور شفاف اعالم نمايند

و حامي مالي پژوهش نبايد متضمن ( ان)قرارداد ميان پژوهشگر: تبصره

 .منع اعالم هر گونه تعارض منافع در دستنوشته حاصله باشد
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بايد منابع تأمين هزينه هاي پژوهش و نگارش مقاله را به طور  (گان)نويسنده

 .شفاف معرفي نمايند

 اعضاي هيأت تحريريه يا شوراي سردبيري چنان چه در تصميم گيري

سردبير در مورد يک دستنوشته تأثيرگذار باشند، بايد به طور شفاف و کامل 

سردبير را دربار ه ي هر گونه تعارض منافع در امر مورد نظر مطلع 

 .نمايند
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 در مورد عکس افراد، پوشش بايد به گونه اي باشد که منجر به : 1تبصره ي

شناسايي فرد نشود و پوشش چشم ها به تنهايي کفايت نمي کند، مگر آن که 

 .  رضايت آگاهانه ي کتبي اخذ شده باشد

 در صورتي که انتشار دستنوشته بدون محرمانه ماندن کامل : 2تبصره ي

کليه ي اطالعات هويتي يا اطالعاتي که مي تواند منجر به کشف هويت افراد 

مذکور در ماده ي فوق شود امکان پذير نباشد و اخذ رضايت آگاهانه نيز 

مقدور نباشد، رسيدگي به اصل ادعاي عدم دسترسي به افراد مذکور و 

ضرورت انتشار اطالعات و تصميم گيري در مورد انتشار آن بر عهده ي 

 .کميته ي اخالق منطقه اي خواهد بود

انتشار اطالعاتي که از پيش و بروش صحيح در دسترس  : 2تبصره ي 

 .عموم قرار گرفته اند، نياز به اخذ رضايت آگاهانه ندارد
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 اطالعات مشخص کننده ي هويت شخصي آزمودني ها، کارکنان

محل انجام پژوهش يا هر فرد ديگري غير از نويسندگان 

دستنوشته و افرادي که از آن ها تقدير و تشکر مي شود، نبايد در 

متن دستنوشته، عکس ها، شجره نامه ها يا هر قسمت ديگري 

آورده شود، مگر اين که فرد مورد نظر يا نماينده قانوني او براي 

 .نشر آن اطالعات رضايت آگاهانه ي کتبي داده باشد
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 پژوهشي ، اعم از چاپي و الکترونيک، بايد   -نشريه هاي علمي

تنها آگهي هايي را براي انتشار بپذيرند که به ارائه ي اطالعات 

در مورد واقعه، محصول يا خدمت مورد نظر بپردازند و از 

هرگونه تالش براي تحت تأثير قرار دادن مخاطب، با ارائه ي 

 .مطالب غير علمي و نادرست، خودداري کنند

 مکان درج آگهي تبليغاتي نبايد در مجاورت سرمقاله يا مقاله اي

علمي باشد که به نوعي ارتباط آن مقاله با آگهي مورد نظر را به 

 .ذهن خواننده متبادر سازد

 آگهي هاي تبليغاتي بايد به گونه اي در نشريه درج شوند که

 .به خوبي از مندرجات علمي قابل چاپ متمايز باشند
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 ويژه نامه ها شماره هايي از نشريه اند که معمواًل به انتشار مجموعه  مقاالتي

در رابطه با موضوعي مشخص و يا مجموعه ي مقاالت يک همايش 

به نحوي که در ارتباط با موضوعات اصلي مورد بحث در نشريه باشد، 

ويژه نامه  غالبًا توسط منابع ديگري غير از ناشر مجله  .اختصاص دارند

 .حمايت مالي مي شود

  ماده ي

 سردبير مجله مسؤوليت مطالب مندرج در ويژه نامه ها را همانند شماره هاي

 .عادي نشريه بر عهده دارد

 سردبير مجله بايد اختيار ارسال هر دستنوشته ي مورد نظر براي انتشار در

ويژه نامه را به داوران مستقل و نيز حق عدم پذيرش آن ها را، همانند 

اين شرايط بايد به نويسندگان و . شماره هاس عادي مجله، حفظ کند

 .ويراستاران ويژه نامه از  قبل اطالع داده شود
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 حامي مالي ويژه نامه، در صورت وجود، بايد به طور شفاف در ويژه نامه

 .مشخص شود

 نشر آگهي در ويژه نامه بايد از سياستي مشابه آن چه در شماره هاي عادي

 .مجله اعمال مي شود، تبعيت کند

 سردبير و ميات تحريريه ي مجله نبايد پاداش هاي شخصي يا کمک هاي

 .شخصي حاميان مالي ويژه نامه را بپذيرند

 انتشار مجدد در ويژه نامه بايد با ارجاع به مقاله ي اصلي به طور واضح

ويژه نامه ها نبايد نتايج يک مطالعه را دوباره منتشر کنند، اما . مشخص شود

تجديد چاپ راهنماها يا ديگر مطالب در جهت منافع سالمت عمومي با ذکر 

 .مأخذ اوليه، مي تواند مناسب باشد

ی اخالقیدر ويژه نامه ها بايد مانند شماره  هاي عادي، ساير مواد راهنما 

 .رعايت شود
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 در مطالعاتي که با همکاري پ  ژوهشگران يا مراکزي از خارج

از کشور به انجام مي رسند، انتشار نتايج يا بخشي از نتايج 

مطالعه به زبان فارسي نيز بايد با رعايت کليه ي حقوق افراد 

خارجي داراي حق نويسندگي يا تقدير و تشکر، بر اساس اين 

  .راهنما، به انجام برسد

  در موارد انتشار نتايج کارآزمايي هاي باليني که به صورت

همکاري بين المللي به انجام رسيده اند، سردبير نشريه مي تواند 

در صورت لزوم، سهم يا نقش ايفا شده ي هر کدام از نويسندگان 

 .در کل طرح را به صورت مکتوب درخواست نمايد
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 سردبير نشريه بايد تنها نتايج آن دسته از کارآزمايي هاي باليني را براي

انتشار بپذيرد که در يکي از مراکز ثبت بين المللي و ملي ثبت شده و مجوز 

براي حصول اطمينان از . کميته ي اخالق مربوطه را دريافت کرده باشد

رعايت اين اصل سردبير مجله مي تواند سند ثبت و مجوز کميته يا 

کميته هاي اخالقي مرتبط را به صورت کتبي از نويسنده ي مسوؤل 

 .درخواست نمايد

در مطالعاتي که به صورت چند مرکزي در چند کشور به انجام : تبصره

مي رسند، در صورت دريافت دستنوشته ي حاوي نتايج کل مطالعه، سردبير 

مي تواند مجوز اخالقي مربوط به کليه ي مراکزي که مطالعه در آن ها انجام 

.  درخواست کند(گان)گرفته است را به طور جداگانه  از نويسنده

درصورتي که مقاله اي حاوي نتايج يکي از مراکز باشد، تنها مجوز اخالقي 

 .قابل درخواست خواهد بود( کشور) مربوط به همان مرکز
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  سردبير مي تواند وقوع احتمالي فريبکاري را در دستنوشته هاي

دريافتي جست وجو نمايد، اما در صورت آگاهي از احتمال وقوع  

.  فريبکاري، موظف است که در مورد آن تحقيق و بررسي نمايد

اين تحقيق و بررسي مي تواند به صورت درخواست توضيح از 

نويسنده ي مسؤول يا در صورت لزوم، انعکاس مراتب به  

.  مؤسسه ي متبوع وي و درخواست پيگيري از سوي آن باشد

تا پيش از محرز شدن وقوع فريبکاري نبايد اشخاص  : تبصره

غيرمرتبط از مطرح شدن احتمال آن يا بررسي هاي در حال 

 .انجام مطلع شوند
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 در صورتي که سردبير، وقوع فريبکاري را احراز کند، بايد بسته به شدت

 :فريبکاري احراز شده، يک يا چند مورد از اقدامات ذيل را انجام دهد

در صورتي که هنوز دستنوشته منتشر نشده )خودداري از انتشار دستنوشته  

 است،

 در صورت انتشار،)انتشار اصالحيه  يا تکذيبيه در شماره ي آتي نشريه  

اطالع رساني به مؤسسه ي حامي پژوهش، رئيس يا مسؤول محل کار يا  

 گان،)تحصيل نويسنده

 براي مدتي معين،( گان)اجتناب از پذيرش مقاالت آتي نويسنده

 .از سايت يا بانک اطالعاتي نشريه( گان)حذف مقاالت قبلي نويسنده 
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 سردبيران کليه ي نشريات علمي مصوب کميسيون نشريات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که به صورت چاپي، 

هم زمان چاپي و الکترونيک، و يا الکترونيک منتشر مي شوند، 

 .مشمول کليه ي مواد مندرج در اين راهنما مي گردند

  در مواردي که انتشار به صورت هم زمان چاپي و الکترونيک

صورت مي گيرد، هر دو نسخه چاپي و الکترونيک  بايد براي 

 .رفرانس دهي يک آدرس واحد داشته باشند
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 نگارش يک فصل يا بيشتر از کتاب هايي که در قالب درسنامه

وظايف  .منتشر مي شوند، مشمول تمامي مواد اين راهنما مي باشد

نامي  )سردبير در اين حالت، برعهده ي نويسنده ي مسؤول کتاب 

 .مي باشد( که در روي جلد مندرج است

  انتشار نتايج حاصل از پژوهش ها، پيش از آن که در نشريات

داراي مرور همتا به چاپ رسيده باشند، از طريق رسانه هاي  

عمومي نادرست است، مگر در مواردي که به واسطه ي اهميت 

ويژه براي سالمت عمومي، انتشار تمامي يا بخشي از نتايج يک 

 .پژوهش از سوي مراجع سياستگذار، ضروري دانسته شود
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  اگر خالصه مقاله اي که به همايشي ارسال مي گردد، قباًل

به صورت خالصه يا مقاله ي کامل منتشر شده باشد، بايد مراتب 

 .به اطالع دبير کنگره رسانده شود
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