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  مقدمه

ّای اخیش پیـشفت گؼتشدُ ٍ لاتل فٌاٍسی تَلیذ هثل دس دِّؿٌاػی ٍ صیؼتّای صیؼتداًؾ تـش دس صهیٌِ        

تِ دٍساى جذیذی ٍاسد ؿذ ٍ دس پی آى، ّای تاسٍسی خاسج سحوی واسگیشی تىٌیهتَجْی یافتِ اػت. ایي تحَل تا تِ

تاسٍسی اص سؿذی فضایٌذُ ٍ چـوگیش تشخَسداس ؿذ. دس ًتیجِ، ّای ووهؿٌاػی تَلیذ هثلی ٍ فٌاٍسیداًؾ صیؼت

ای سا پذیذ آٍسد. پظٍّؾ تش ّای اخاللی ٍیظُّای حاصل اص تاسٍسی آصهایـگاّی، دغذغِپظٍّؾ تش سٍی گاهت ٍ سٍیاى

تا هالحظات ٍ الضاهات اخاللی  –وِ ٍاجذ وشاهت اػت  -ی اًتؼاب آى تِ اًؼاى ٍاػطِاًؼاًی، تِسٍی گاهت ٍ سٍیاى 

اًذ. پظٍّـگشاى تایذ ػالٍُ تش ایي ساٌّوا اص ػایش لَاًیي ٍ ای تَأم اػت وِ دس ایي ساٌّوا هَسد اؿاسُ لشاس گشفتٍِیظُ

ٌّواّای اختصاصی اخالق دس پظٍّؾ وـَس آگاُ همشسات وـَس ؿاهل ساٌّوای ػوَهی اخالق دس پظٍّؾ ٍ دیگش سا

ّایی اػت وِ تش سٍی گاهت یا سٍیاى ّا سا سػایت وٌٌذ. هفاد ایي ساٌّوا ًاظش تش تواهی پظٍّؾتاؿٌذ ٍ آى

 گیشًذ. آصهایـگاّی )تا پیؾ اص ایجاد تاسداسی( اًجام هی
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 کرامت انسانيفصل اول: 

ّای تشای ػالهت تاسٍسی یا ػایش جٌثِ وِآى ؿَد، هگش اًجام ًؼاىا سٍیاى یا گاهت سٍی تش ًثایذ پظٍّـی ّیچ -4

 . تاؿذ ًذاؿتِ ٍجَد اًؼاًی سٍیاى یا گاهت تشای دیگشی هٌاػة جایگضیي ٍػالهت اًؼاى ضشٍسی تاؿذ 

دػت آهذُ اص سٍیاًی وِ اص طشیك سٍاتط تجاسی تِّش گًَِ خشیذ یا فشٍؽ گاهت یا سٍیاى اًؼاًی، یا اػتفادُ -5

 وٌَع اػت. تاؿذ ه

 وِ اػت لثَل لاتل صَستی دس تٌْا سٍیاىتش سٍی  پظٍّؾ. اػت هوٌَع پظٍّـیّذف  تا اًؼاى سٍیاى تَلیذ  -6

تشای  هاًذُتالی اضافی ّایسٍیاى اص ذُ تاؿٌذ ٍؿ تَلیذ هثل تَلیذ ٍ ًاتاسٍسی دسهاى لصذ تِ ّاسٍیاى آى

 پظٍّؾ اػتفادُ ؿَد.

دسهاًی، تَلیذ سٍیاى اًؼاًی تا ّذف دسهاًی ٍ دس صَستی وِ سٍؽ  -ػاصی پظٍّـی= دس هَسد ؿثیِتثصشُ

 جایگضیٌی تشای تَلیذ ػلَل تٌیادی هَسد ًظش دس دػتشع ًثاؿذ، هجاص اػت.

ّایی تشای گزاسی ٍ اػتحصال تخوه اص تذى اًؼاى تٌْا تشای پظٍّؾ هوٌَع اػت. اص تخوهالمای تخوه -7

ؿذُ ٍ دس پایاى فشایٌذ ووه تاسٍسی صیاد آهذُ الما ٍ اػتحصالپظٍّؾ تایذ اػتفادُ ؿَد وِ تا ّذف تاسٍسی 

 ّای تٌیادی( حاصل ؿذُ تاؿٌذ.تاؿٌذ، یا دس خاسج اص تذى )تشای هثال، اص ػلَل

 سٍص 47 اص تشتیؾ ػي تا ّایسٍیاى سٍی تش ّؼتٌذ، سٍیاى تخشیة یا آػیة هؼتلضم وِ ییّاپظٍّؾاًجام  -8

 . (ؿَدهذت صهاًی وِ سٍیاى هٌجوذ ؿذُ اػت دس ًظش گشفتِ ًویفَق،  دس هَاسد) اػت هوٌَع ،لماح اص پغ

دػتىاسی )ؿاهل تیَپؼی( اص سٍیاًی وِ لشاس اػت هٌجش تِ تاسداسی ؿَد، تا ّذف دسهاًی  تبصره:

 تشای ّواى سٍیاى، تالهاًغ اػت.

 .تاؿذ پظٍّؾ ّذف تِ سػیذى تشای الصم تؼذاد حذالل تایذ پظٍّؾ هَسد ّایسٍیاى تؼذاد  -9

 صیش تش سٍی گاهت یا سٍیاى اًؼاى هوٌَع اػت= پظٍّؾ تا اّذاف -:

  ًظادیتِ :-4

 افضایی ػاصی طًتیىی ٍ تَاىتِ :-5

  حیَاى ٍ اًؼاى یا وایوشای ّیثشیذ هَجَدات تَلیذ  3-7

وِ لشاس اػت تِ سحن هٌتمل ؿَد، هگش تا ّذف پیـگیشی اص تغییش هحتَای طًتیىی گاهت یا سٍیاى اًؼآى :-7

 یواسی یا دسهاى ت

 اًؼاى هثلی تَلیذ ػاصیؿثیِ :-8
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 آگاهانه و رازداري رضايت: فصل دوم

تَاى تِ آى ًام فشصًذ سا اطالق ًوَد، سضایت ّای صٍجیي اػت ٍ ًویاص آًجایی وِ سٍیاى حاصل اص گاهت -;

دس ایي . ؿذُ اػتّا تشای ایجاد سٍیاى اػتفادُ ؿشوت دس پظٍّؾ تایذ اص صٍجیٌی گشفتِ ؿَد وِ اص گاهت آى

 ؿَد.ساٌّوا تِ صٍجیي هزوَس، صاحثاى سٍیاى گفتِ هی

ی اخالق ًاهِ اص صاحثاى سٍیاى ٍ وؼة هجَص وویتِّش گًَِ پظٍّؾ تش سٍی سٍیاى اًؼاًی ًیاص تِ اخز سضایت ->

 . دس پظٍّؾ داسد

ٍّؾ واهالً اص سًٍذ صاحثاى سٍیاى تایذ آگاُ ؿًَذ وِ فشایٌذ اطالع سػاًی ٍ اخز سضایت تشای ؿشوت دس پظ -41

ّای ًاهِروش ایي ًىتِ دس تواهی طشح. دسهاى ًاتاسٍسی هجضاػت ٍ دسهاى هٌَط تِ چٌیي سضایتی ًیؼت

 . پظٍّـی ضشٍسی اػت

پغ . تَاًٌذ دس ّش صهاى سضایت خَد سا تشای اػتفادُ اص سٍیاى دس پظٍّؾ پغ تگیشًذصاحثاى سٍیاى هی -44

 .اًتمال سٍیاى تِ سحن تاؿذتَاًذ تا لثل اص گشفتي سضایت فمط هی

 صاحثاى سٍیاى حك ًذاسًذ وِ اػتفادُ اص سٍیاى اّذایی خَد سا تِ افشاد خاصی هحذٍد وٌٌذ. -45

ّا سا دلیماً ثثت وٌٌذ. دس ایي هیاى حفظ صحت ّا ٍ سٍیاىؿٌاختی گاهتپظٍّـگشاى تایذ اطالػات هشتَط تِ هٌـؤ صیؼت 

 ػت.ٍ سػایت خصَصی تَدى اطالػات فَق ضشٍسی ا
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 فصل سوم: مواردي که پژوهش روي رويان منجر به بارداري مي شود

ّای احتوالی ؿشوت دس پظٍّؾ دس لیاع تا هٌافغ آى تشای فشصًذ حاصل ّا تایذ صیاىگًَِ پظٍّؾدس ایي -4

دػت آٍسدى اطالػات جذیذ اػت، اهىاى ّش گًَِ خطش ّایی وِ فمط تشای تِدس پظٍّؾ. لاتل تَجیِ تاؿذ

 .ای غیش لاتل پزیشؽ اػتدُافضٍ

پظٍّـگشاى تایذ اطویٌاى حاصل وٌٌذ وِ احتوال ّش گًَِ ػَاسض ًاخَاػتِ تشای سٍیاى ٍ یا هخاطشات  -5

 . تشیي حذ هوىي اػتهذت تشای ػالهت فشصًذ حاصل، دس ونطَالًی

 

 

 

 

 


