
 ساٌُوای اخاللی پژُّؼ با علْلِای بٌیادی

 
 همذهَ 

پژُّؼ با اعتفادٍ اص علْلِای بٌیادی با هٌؾأ سّیاى اًغاًی یا علْل بالغ، اهیذُای صیادی سا دس جِت کاُؼ آالم 
بیواساى ّ دسهاى بیواسیِای عخت دسهاى پذیذ آّسدٍ اعت. اها دس ػیي دال هالدظات ّ دغذغَ ُای اخاللی خاؿ 

  .سا ًیض داساعت. ایي دغذغَ ُا دْصٍ ُای هِوی هاًٌذ ایوٌی آصهْدًیِا ّ ادتشام بَ سّیاى اًغاًی سا دسبش هیگیشدخْد 

بی تشدیذ، بِشُوٌذی صذیخ ّ پایذاس اص فْایذ ّ هضایای ایٌگًَْ پژُّؾِا دس گشّ سػایت الضاهات ّ هالدظات ّیژُی 
شعت ؽذٍ اًذ. دس تذّیي ایي ساٌُوا، ػالٍّ بش تجشبَ ی اًباؽتَ اخاللی آى اعت کَ هِوتشیي آًِا دس ایي ساٌُوا فِ

ی جِاًی اص فشٌُگ غٌی ایشاًی اعالهی ّ ًگاٍ ّیژٍ ی آى بَ عالهت اًغاى ّ ًیض جایگاٍ اخاللی سّیاى اًغاًی 
  .بِشٍ گشفتَ ؽذٍ اعت

، بایذ ػالٍّ بش هفاد ایي ُش پژُّؾگش یا بالیٌگشی کَ دس پژُّؼ با اعتفادٍ اص علْلِای بٌیادی هؾاسکت هیکٌذ

ساٌُوا، اص ساٌُوای ػوْهی اخالق دس پژُّؾِای ػلْم پضؽکی، ساٌُواُای اختصاصی اخالق دس پژُّؼ کؾْس بَ 
  .فشاخْس هْضْع، ّ ًیض اص عایش لْاًیي ّ همشسات هشتبظ با کاس خْد آگاٍ باؽذ ّ آًِا سا سػایت کٌذ

 
 :اى ػباستٌذ اصهٌابغ هجاص بشای تْلیذ علْل بٌیادی پشتْ -۱

 سّیاًِای هاصاد بش ًیاص دسهاى ًاباسّسی بَ سّػ لماح هصٌْػی  -۱-۱

 جٌیٌِای عمظ ؽذٍ -۱-۲
 دسهاًی -سّیاى داصل اص ؽبیَ عاصی پژُّؾی -۱-۳

 علْل بٌیادی پشتْاى الما ؽذٍ -۱-۴
 بٌذ ًاف یا جفت ًْصاد هتْلذ ؽذٍ -۱-۵

 .ذا با ُذف دسهاى ًاباسّسی تْلیذ ؽذٍ اًذ، اها صیاد آهذٍ باؽٌذبایذ تٌِا اص سّیاًِایی اعتفادٍ ؽْد کَ ابت -۲
سّیاى اُذاؽذٍ بَ هٌظْس اعتخشاج علْل بٌیادی، بَ ُیچْجَ ًبایذ دس سدن صى دیگش یا گًَْ ی جاًْسی دیگش  -۳

 .جایگضیي ؽْد

دی هْسد اعتفادٍ لشاس تخوک ، اعپشم، سّیاًی، جٌیي یا ُش گًَْ بافت اًغاًی دیگشی کَ بشای تْلیذ علْل بٌیا -۴
 .هیگیشد، ًبایذ اص طشیك هؼاهالت تجاسی بِذعت آهذٍ باؽٌذ

سضایت آصاداًَ ّ آگاُاًَ، بایذ اص ُش دّ ّالذ سّیاى یا جٌیي گشفتَ ؽْد. ُویٌطْس دس صْست ّجْد ًفش عْم، یؼٌی  -۵
 .اعتفادٍ اص سّیاى ًِایی گشفتَ ؽْدکغی کَ گاهت اُذا کشدٍ باؽذ، بایذ ٌُگام اُذا، سضایت آگاُاًَ ّ آصاداًَ بشای 

هتخصصاى دسهاى ًاباسّسی کَ اص سّیاى ُای اضافی داصل اص کاس دسهاًی آًِا اعتفادٍ هی ؽْد ًبایذ ُواى  -۶

  .پژُّؾگشاًی باؽٌذ کَ بشای پژُّؼ ّ دسهاى ، علْل بٌیادی سا بِکاس هیبشًذ
ذ ُیچ تاثیشی بش تصوین گیشی دس سابطَ با اًجام دادى اعتفادٍ اص جٌیي بشای بَ دعت آّسدى علْل بٌیادی ًبای -۷

عمظ جٌیي داؽتَ باؽذ. بَ ُویي هٌظْس فشد یا افشادی کَ دسباسٍ عمظ جٌیي تصِون گیشی هی کٌٌذ بایذ اص گشُّی 
 .کَ لشاس اعت پژُّؼ سا اًجام دٌُذ کاهالً هغتمل باؽٌذ

ع اعت ّ تخوکِای هْسد اعتفادٍ بایذ هاصاد بش ًیاص اعتخشاج تخوک صشفاً جِت دعتیابی بَ علْل بٌیادی هوٌْ -۸
 دسهاى ًاباسّسی باؽٌذ 

 :علْلِای بٌیادی پشتْاى الماؽذٍ ًبایذ -۹

 طی پژُّؼ بَ طْس هغتمین بَ اؽخاؿ اُذا ؽًْذ؛ هگش دس اُذای اتْلْگ؛  -۹-۱
 با سّیاى اًغاى یا سّیاى غیشاًغاًی تشکیب ؽًْذ؛  -۹-۲

  .یي غیشاًغاًی پیًْذ صدٍ ؽًْذبَ جٌیي اًغاى یا جٌ -۹-۳
 .اخز سضایت آصاداًَ ّ آگاُاًِاص تواهی ؽشکت کٌٌذگاى دس پژُّؼ الضاهی اعت -۱۱

 .سضایت آگاُاًَ ّ آصاداًَ بشاعاط ًْع تذمیك، اختصاصاً گشفتَ ؽْد -۱۱

ػاتی کَ هوکي اعت جِت گشفتي سضایت آگاُاًَ ّ آصاداًَ اص اُذاکٌٌذگاى هٌابغ علْل بٌیادی، بایت تواهی اطال -۱۲
 :دس تصوین گیشی فشد هْثش باؽٌذ بَ ّی اسائَ ؽًْذ. اص جولَ هْاسد ریل

 تْضیخ ًْع اعتفادٍ اص هْاسد اُذایی -۱۲-۱
 ادتوال تخشیب هْاسد اُذایی دس هغیش اعتخشاج علْل بٌیادی -۱۲-۲

 اهکاى رخیشٍ ی هْاسد اُذایی بَ هذت طْالًی جِت اعتفادٍ دس آیٌذٍ -۱۲-۳

  (عْد هالی ادتوالی ًاؽی اص اًجام تذمیك )چَ دس دال داضش ّ چَ دسآیٌذُی دّس -۱۲-۴
ایٌکَ هٌفؼت دسهاًی ّ پضؽکی داصل اص تذمیك فمظ بَ اُذاکٌٌذٍ هذذّد ًویؾْد، بلکَ توام هشدم اص آى  -۱۲-۵

  .بِشُوٌذ هیؾًْذ
 .خْاُذ کشدسضایت دادى ّ ًذادى اُذاکٌٌذٍ، خللی دس سًّذ دسهاًی اّ ّاسد ً -۱۲-۶

ؽشکت کٌٌذٍ ی دس پژُّؼ دس ُش صهاى هیتْاًذ اص هطالؼَ خاسج ؽْد بذّى آى کَ خللی دس دسهاى ُای ػادی  -۱۲-۷
  .اّ ّاسد ؽْد

دس هْاسد اُذای سّیاى، الصم اعت اُذاکٌٌذٍ ی سّیاى سا اص ایٌکَ سّیاى اُذاؽذٍ بشای ایجاد باسّسی دس صّج  -۱۲-۸



 .غ کشددیگشی اعتفادٍ ًویؾْد، هطل

 .اُذاکٌٌذٍ بایذ بشای بیواسیِای ػفًْی ّ ژًتیکی غشبالگشی ؽْد -۱۲-۹
 .اهکاى داسد علْلِای اُذایی تغییشات ژًتیکی پیذا کٌٌذ -۱۲-۱۱

  .اهکاى تجاسی ؽذى علْلِای اُذایی ّجْد داسد ّلی اُذاکٌٌذٍ ُیچگًَْ دك اعتفادٍ اص ایي اهکاى سا ًذاسد -۱۲-۱۱
، بایذ هؾخصات ؽخصی افشاد ؽشکتکٌٌذٍ دس پژُّؼ کاهالً هذشهاًَ دفظ «ساصداسی»اصل جِت سػایت کاهل  -۱۳

 .ؽْد

الصم اعت هشاکض پژُّؾی ّ دسهاًی توِیذات الصم )اص جولَ کذگزاسی( سا بشای اجشای اصل ساصداسی فشاُن کٌٌذ.  -۱۴
 .دس غیش ایٌصْست بایذ ایي اطالػات سا ًابْد کٌٌذ

 .ػات ؽخصی غیشضشّسی دس هْسد ؽشکتکٌٌذگاى پشُیض ؽْدبایذ اص جوؼآّسی اطال -۱۵
  .الصم اعت هطالؼات پیؼ بالیٌی کافی بش سّی هذلِای دیْاًی اًجام گیشد -۱۶

 :اص هذلِای دیْاًات کْچک بایذ بشای هماصذ صیش اعتفادٍ ؽْد -۱۷
 آصهْدى کشدى پیًْذ علْل بٌیادی ًْع ّدؾی، بیواس یا تصذیخ ژًتیکی ؽذٍ -۱۷-۱

 اسصیابی بِبْدی پظ اص علْل دسهاًی -۱۷-۲

 بشسعی هکاًیغوِای صیغتی تشهین بافت -۱۷-۳
 اسصیابی هیضاى ّ هغیش علْل دسهاًیِا، عي ّ دسجِی بیواسی بشای کاسآهذی -۱۷-۴

هذلِای دیْاًات بضسگ دس دّ جا هْسد ًیاصًذ. یکی دس پژُّؾِایی کَ هذلِای دیْاًات کْچک دس آًِا کافی  -۱۸
 یگش دس پژُّؼ سّی بافتِای عاختاسی هثل اعتخْاى، غضشّف یا تاًذّى ًیغتٌذ؛ د

هطالؼات سّی ًخغتیاى )پشیواتِای( غیش اًغاًی، دس صْستی اًجام هی گیشًذ کَ بشای فشاُن کشدى اطالػات  -۱۹

ن یک ضشّسی هْسد ًیاص باؽٌذ کَ اص سّػ ُای دیگش غیشلابل دعتیابی اعت. ایي هطالؼات بایذ تذت ًظاست هغتمی
 .داهپضؽک هاُش اًجام ؽًْذ

 
 

 
 

 

 

 


