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دانشیار گروه اخالق پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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اخالق در پژوهش



تاریخچه قانون مند شدن پژوهش بر آزمودنی انسانی 

Sh-Bazmi(MD-FMS)2

ر بعد از اعمال غیر اخالقی فاشیست های نازی درانجام تحقیقات ب

.صادر شد1946روی زندانی ها اولین اعالمیه نورنبرگ در سال 

وهش این اولین کوششی بود تا موازین اخالق پزشکی را در حیطه پژ

.  محسوب شود

انونمند این اعالمیه شروعی بود بر نیم قرن تالش پیشرفت در زمینه ق

.کردن  اخالقیات در تحقیق 

 اشکالی که بر نورنبرگ وارد شد آن بود که آزمودنی هایی مانند

کودکان ، بیماران روانی  و یا افرادی که توانایی دادن رضایت را

.نداشتند را مورد توجه قرارنداده بود
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 انجمن پزشکی بین المللی در هلسینکی 1964بدنبال آن درسال

.دستورالعمل های اخالقی تحقیقات علوم پزشکی را مطر ح کرد

 نام 2در توکیو بازبینی شد و هلسینکی 1975این اعالمیه در سال

در 1989در ونیز و درسال 1983بازنگری بعدی درسال . گرفت 

.هنگ کنگ بود

ای برخی کشور ها اصال از این اعالمیه استفاده و برخی هم آن را مبن
.تدوین دستورالعمل های خویش قرار دادند



تاریخچه حمایت از آزمودنی در ایران
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اگرچه موضوع در ایران هم مورد توجه بوده است ولی اولین کوشش

.صورت گرفته است1374های رسمی در این زمینه در سال 

 مرکزمطالعات و  تحقیقات اخالق پزشکی در وزارت 1360درسال

بهداشت تاسیس شد و لی بیشتر ترجمه اعالمیه ها بوده است 

 تعدادی از افراد انتخاب و کمیته کشوری اخالق در 1377در سال

.پژوهش شکل گرفت 

 آغازو 1376طرحی کشوری نیز با  عنوان اخالق در پژوهش درسال

مورد 28خاتمه یافت که حاصل آن به تحریر درآمدن 1378درسال 
.کدهای اخالقی است 



کمیته اخالق در پژوهش
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اهداف کمیته اخالقدر پژوهش

ی اهد اف اصلی کمیته حصول اطمینان از رعایت اصول اخالق پزشک

شامل احترام به استقالل، عدالت و خیررسانی  وعدم ضرر رسانی

.است 

د در بازنگری یک پروتکل اخالقی باید به این دو مورد توجه کر:

1-اینکه آیا این تحقیق از نظر موازین علمی متضمن دانش روز و

روش تحقیق صحیح است ؟

2--ده آیا  در اهداف و عملیات اجرایی  تحقیق موازین اخالقی لحاظ ش
است یا خیر؟
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مراحل انجام یک تحقیق
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انتخاب موضوع و عنوان طرح

بیان مسئله

بررسی متون

اهداف و فرضیات

روش اجرا

انتشار نتایج

بحث و نتیجه گیری

منابع



انتخاب موضوع و عنوان طرح
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باید بر اساس اولویت های پژوهشی باشد

شودنباید سبب زدن برچسب به گروه یا جمعیت خاص

بی ضررباشد

سود رسان باشد

توازن بین هزینه ها و فواید رعایت شود

کاربردی و راهگشا باشد

قانونی باشد



بیان مسئله
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صداقت

واقع بینی

بی طرفی

مشورت با افراد صاحب نظر

جستجوی دقیق منابع



بررسی متون
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جستجوی دقیق

دارا بودن توان علمی و تخصص کافی در آن زمینه

بی طرفی و بیان نظرات موافق و مخالف

امانتداری



اهداف و فرضیات
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قابل دسترسی

مطابق با روش مطالعه

دبدون پیش داروری و زدن برچسب به افرا



روش اجرا
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مطابق با فرهنگ و عرف جامعه

اخذ رضایت آگاهانه

رازپوشی

حفظ شان و کرامت جامعه هدف

سود رسانی

عدم ضرر رسانی

توجه به گرو های آسیب پذیر

تطابق با دستورالعمل های موجود



انتشار نتایج
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رازپوشی

بی طرفی

صداقت

Plagerism



بحث و نتیجه گیری
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بر اساس شواهد

امانتداری در استفاده از منابع

بی طرفی



منابع
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امانتداری

صداقت

بی طرفی
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اخالق در انتشار نتایج پژوهش ها
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:Authorshipحق نويسندگي 

ته شامل افرادي مي شود که ميتوانند مسئوليت محتواي علمي اثر را بعهده داش
باشند

:اثرمسئوليت 

 يجآناليز و تفسير نتا, روش اجرا, ارائه و دفاع از محتوا اعم از داده هاتوانايي

تصديق عمومي هر گونه خطا

ميزان و دفعات تقلب,مسئول ابراز نوع : در مورد تقلب
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Authorship Policy of International Committee of 

Medical Journal Editors (ICMJE)

:  قابل توجهي در حداقل یكي از فعالیت هاي زیر داشته باشدسهم -1

ایده پژوهشي و طراحي مطالعه

 آنالیز

  تفسیر نتایج

  مدیریت گرد آوري داده ها

نه آن كه نوشتن مقاله به صورت نوشتن پیش نویس مقاله و یا مرور نقادادر -2
.  منجر به اصالح محتواي علمي مقاله گردد نقش داشته باشد

.  نهایي شده را مطالعه و تصویب نموده باشدمقاله -3

ه ای که پاسخگویی در مقابل کلیه جنبه های انجام پژوهش به گونمسئولیت -4
بتواند به کلیه سوال های مطرح شده در مورد صحت محتوای پژوهش و 

.نوشتار آن پاسخ دهد

معیار ضروري است4وجود هر 
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گرارش در مواردي که فرد يا افررادي هرهم بابرل تروجري در فرآينرد  راوه  يرا ن:  1تبصره 
کرررري از مقالرررره داشررررته اند برررره نحرررروي کرررره برررره نمررررر مي رهررررد شا سررررتگي در  نررررا  برررره عنوان ي

ي باشرد، نويسندگان را داشته باشند، اما تمامي هه معيار فوق در مورد آنهرا ارادق نم
مسروول در  نا  اير  فررد يرا افرراد بره عنوان نويسرنده برا درخواهرت مسترو نويسرنده ي

امررا   و در اررورت تيييررد کميترره ي اخرراق دا مررگاه يررا موهسرره ي محررل ان ررا   رراوه  ب
وشته نويسنده ي مسوول موظف اهت که از موافقت ديگر نويسندگان دهت ن. اهت

.با اضافه شدن نا  اي  فرد يا افراد اطمينان حاال کند

اشررررررواي حقرررررروي  و تيم  هرررررراي  اوهرررررررني نيررررررز ممررررررمول معيارهرررررراي ايرررررر  مرررررراده :  2تبصررررررره 
.مي گردند
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ه هاي تمامي نویسندگان باید مسؤولیت محتواي مقاله را در کلیه ي زمین

:زیر بپذیرند

مقالهمطالب مندرج در صحت -

ت به راهنماهاي اخالقي عمومي و اختصاصي کشور در حفاظپایبندي -

شدهاز آزمودني انساني یا حیوانات در مطالعه ي انجام 

تعارض منافع احتمالي خود بصورت مکتوب در هنگام ارسالاظهار -
.مقاله
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 قش پژوهش هاي بزرگ که توسط یک تیم پژوهشي انجام شده اند و ندر

سؤولیت نویسندگان در ایجاد مقاله بسیار تخصصي بوده است، سهم و م

به هر یک از نویسندگان مي تواند محدود به قسمت تخصصي مربوط

ي در این موارد پژوهشگر یا پژوهشگران اصلي، فرد. خود وي گردد

.را که مسؤولیت کلیت مقاله را خواهد داشت، تعیین خواهند کرد
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ترتيب نويسندگان

 ترتیب نقشبه:

مسئولیت اصلي جمع آوري و آنالیز داده ها و نویسنده: نویسنده اول

ویرایش اول مقاله

مسئول کلي مطالعه:  نویسنده آخر

به ترتیب اهمیت نقش: نویسندگان میاني
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پيشگيري از اختالف بر سر حق نويسندگي

مي ابتدا مشخص کنید که چه کارهایي در این مطالعه حق نویسندگي

ها را سپس کار. آورد و چه کارهایي تنها شامل تقدیر و تشکر مي شود

نیدتقسیم کنید و بر سر نویسندگان و ترتیب نام آنها توافق ک

ه عنوان یا نویسندگي را به انجام و کیفیت انجام کار مربوط بدانید نه ب

نقش افراد

هر بار که:

کارجدیدي پیش آمد

فردي همکاري خود را قطع کرد

مسئولیتها تغییر کرد

. دوباره مذاکره کنید
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است عدم توافق نویسندگان در مورد ترتیب نامشان در مقاله به درخو

هر یک از ایشان در شوراي پژوهشي دپارتمان، مرکز تحقیقات، 

دانشکده یا مؤسسه ي محل اجراي طرح مربوطه مطرح مي گردد و 
.اتخاذ تصمیم مي شود
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تقدير و تمسر
افراد و سازمانهایي که نقش کمي در تهیه اثر داشته اند

افرادي که نقش موثر داشتند اما معیارهاي نویسندگي را ندارند

باید همراه با ذکر نقش آنها باشد

ویرایش پروپوزال

تهیه حیوانات ویا نمونه ها, جلب مشارکت کنندگان, جمع آوري داده ها

مشاوره آماري

ورود داده ها

ویرایش ادبي

عکاسي

حمایت مالي یا فراهم آوردن امکانات

همکاري در امور دفتري

مشارکت کنندگان
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انتساب
 که به مؤسسه، مرکز یا دپارتماني( صوري)ذکر انتساب غیرواقعي

نده نقشي در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیت حرفه اي فرد نویس

.ندارد، نادرست است
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((Guest Authorنویسنده ي میهمان -1

((Gift Authorshipنویسندگي هدیه اي  2-

(Ghost Author)نویسنده ي پنهان  3-
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انتشارات تکراری
 داده , یهفرض, مقاله بدون ارجاع به یکدیگر( یا بیشتر)که دو هنگامي

. یکسان داشته باشندنتیجه گیري یا بحث , ها

ر بشکل انتشار چکیده مقاله در فراخوان نشستهاي علمي مانع انتشار اث

.مقاله نیست

دوماظهار منبع در زمان ارائه مقاله : انتشار به زبان دیگر

ا مشترک اگر سردبیران چند نشریه تصمیم بگیرند که به طور هم زمان ی

أمین تدستنوشته اي را منتشر کنند، در صورتي که هدف از این اقدام 

سالمت جامعه باشد و نیز مراتب به طور شفاف به خوانندگان آن 

، مشروط به رعایت کلیه ي حقوق مادي ونشریات اطالع رساني شود

.معنوي مرتبط، این کار بالمانع است
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رسي دستنوشته اي که در یک نشریه  در دست بر( گان)اگر نویسنده

ته را براي براي انتشار است، تصمیم بگیرند، به هر دلیلي، آن دستنوش

شار نشریه ي دیگري ارسال نمایند، باید ابتدا انصراف خود را از انت

ار این ک. دستنوشته به صورت کتبي به نشریه ي اول اعالم نمایند

شریه ي دستنوشته براي انتشار در نحداکثر تا پیش از اعالم پذیرش 
.اول، امکان پذیر است
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 جعل(Fabrication ): آنهاداده و نتایج و ثبت و گزارش ساخت

تحریف(Falsification):  دستکاری روش کار، ابزار و یا تغییر و

حذف داده ها و نتایج، بطوری که تحقیق به عنوان یک مطلب ثبت

.شده، مشخص نگردد

 ادبیسرقتPlagiarism) ): و تملک ایده ها، نتایج، کلمات تصاحب

بدون ذکر نام و اعتبار صاحب اثر 
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سرقت ادبی

 یافته از ایده و اثر انتشار یافته یا انتشار ن, بدون ذکر ماخذاستفاده

دیگران

تمام منابع باید ذکر شوند

رار اگر میزان قابل توجهي از اثر دیگري قرار است مورد استفاده ق

گرفته شوداجازه گیرد باید از وي

مورد اطالعات یا داوري هایي که جزو دانش عمومي محسوب مي در 

:شوند یا همه از آن اطالع دارند

نیازي به رفرانس دهي وجود ندارد
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