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همذهِ
تا تَخِ تِ پیطشفت ّای فلوی ٍ فٌی حاغل اص پژٍّص تش سٍی افضاء ٍ تافت ّای اًساًی ٍ ًیض تا ت أویذ تش
اّویت اًدام ایيگًَِ پژٍّصّا ،ضشٍست سفایت اغَل ٍ هالحؾات اخاللی هشتثظ ،امسی تذیْی ٍ اساسی
استّ .ش گًَِ استفادُ اص اخضای تذى اًساى ،تایذ تا تَخِ واهل تِ اغَل اخاللی تِ ٍیژُ وشاهت اًساًی ٍ
ضَاتظ لاًًَی ٍ ضشفی تاضذ .تا سفایت ایي اغَل ٍ هالحؾات است وِ هیتَاى تافتّا ٍ افضای اًساًی سا
تشای اّذاف دسهاًی ،آهَصضی ٍ پژٍّطی هَسد استفادُ لشاس داد .ساٌّوای حاضش دستشداسًذُی آىدستِ اص
اغَل ٍ هالحؾات اخاللی اساسی است وِ دس پژٍّص تش سٍی فضَ ٍ تافت اًساًی تایذ هَسد تَخِ لشاس
گیشد ٍ سفایت ضَد  .هٌؾَس اص پژٍّص تش سٍی فضَ ٍ تافت اًساًی پژٍّص ّایی است وِ دس آىّا اص اخضای
تذًی تا هٌطأ اًساًی ،هطتنل تش فضَ ،تافت یا تشضحات تذى فشد صًذُ ،هشدُ ،خٌیي یا خفت استفادُ هی
ضَد .پژٍّطگشاى هَؽفٌذ وِ فالٍُ تش ایي ساٌّوا ،اص ساٌّوای فوَهی اخالق دس پژٍّص

ّای فلَم

پضضىی ٍ سایش لَاًیي ،همشسات ٍ ساٌّواّای سسوی وطَس دس هَسد پژٍّطی وِ اًدام هی

دٌّذ ،آگاُ

تاضٌذ ٍ آىّا سا سفایت وٌٌذ .ایي ساٌّوای اخاللی دس دٍ تخص فوَهی ٍ اختػاغی تذٍیي ضذُ است.

ساٌّوای فوَهی
 -1پژٍّطگش تایذ تِ ایي اهش هْن تَخِ داضتِ تاضذ وِ تافت ّا ٍ افضای هَسد استفادُ ،داسای هٌطأ
اًساًیاًذ ٍ وشاهت اًساًی التضا هی وٌذ وِ خوـ آٍسیً ،گِداسی ،استفادُ ٍ ىاتَدساصی آى ّا تَأم تا
سفایت هالحؾات ٍ ضؤٍى هشتثظ تاضذ.
 -2اص اخضای تذًی داسای هٌطأ اًساًی تایذ تٌْا دس پژٍّص ّایی استفادُ ضَد وِ اّذاف اسصضوٌذی
سا دس ساستای هثاسصُ تا تیواسیّا ٍ استمای سالهت اًساىّا دًثال هیوٌٌذ.
 -3تواهی پژٍّصّا تش سٍی فضَ ٍ تافت اًساًی ،پیص اص اخشا ،تایذ هَسد تأییذ وویتِ ی اخالق دس
پژٍّص هشتثظ لشاس گیشد  .وویتِی اخالق دس پژٍّص حك داسد وِ دس تواهی هشاحل پژٍّص تش آى
ًؾاست داضتِ تاضذ .پژٍّطگشاى تایذ دس ایى صهیٌِ تا وویتِی اخالق دس پژٍّص ّوىاسی وٌٌذ.
ی تافت ،یا خاًطیي لاًًَی اٍ ،ضشط اساسی دس تأییذ
 -4سضایت آگاّاًِی فشد دٌّذُ ی فضَ ا
اخاللی ّش پژٍّص تش سٍی فضَ ٍ تافت اًساًی است  .سضایتًاهِ تایذ تا سفایت تواهی اغَل هشتثظ
تْیِ ٍ ٌّگام اسسال عشحًاهِ تشای تػَیة ،تِ آى پیَست ضذُ تاضذ.
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 -5دس هَاسدی وِ اخز سضایت آگاّاًِ اص دٌّذُ ی ًوًَِی رخیشُ ضذُ یا خاًطیي لاًًَی اٍ اهىاى
پزیش ًثاضذ ،تِ ضشط ٍخَد سضایت ولی اٍلیِ تش استفادُ ی پژٍّطی ،دس غَست تأییذ وویتِ ی اخالق
دس پژٍّص هی تَاى اص آى ًوًَِ تشای پژٍّص استفادُ وشد  .دس چٌیي هَاسدی تایذ اص ًوًَِ

ّایی

اضذ .
استفادُ ضَد وِ تِ ًحَ تشگطتًاپزیش تیًام ضذُ ب
 -6تواهی اعالفاتی وِ اص غاحثاى فضَ یا تافت هَسد پژٍّص ،خوـآٍسی ٍ ثثت هی ضَد ،ساص حشفِ
ای تلمی هیضَد؛ اص ایي سٍ ،تواهی اغَل ٍ هالحؾات هشتَط تِ ساصداسی ٍ حفؼ حشین ضخػی ،تایذ دس
هَسد آىّا هشافات ضَد.
 -7هشوض اًدام دٌّذُ ی پژٍّص تش سٍی فضَ ٍ تافت تایذ هْاست ٍ اهىاًات الصم تشای حفؼ ساصداسی
سا داضتِ تاضذ؛ دس غیش ایي غَست ،اعالفات تایذ تِ ضىل تی ًام ٍ غیشلاتل سدیاتی ثثت ٍ رخیشُ
ضَد.
 -8پژٍّطگش تایذ اص افضاء ٍ تافت ّایی وِ تِ هٌؾَس پژٍّص دس اختیاس اٍ لشاس هیگیشد استفادُ ی
تْیٌِ وشدُ ،اص ّذس سفتي آىّا خلَگیشی وٌذ
 -9پژٍّطگش هَؽف است وِ توْیذات الصم ایوٌی ،اص خولِ آصهَى ّای غشتالگشی ٍ ٍسایل هحافؾت
وٌٌذُ سا تشای خلَگیشی اص اًتمال آلَدگی اص اخضای تذًی هَسد استفادُ تِ ّش فشد دیگش ،افن اص
پژٍّطگشاى ،آصهَدًی ّا یا سایش افشادی وِ دس فشایٌذ پژٍّص تا ایي هَاد سسٍواس خَاٌّذ داضت،
پیصتیٌی ٍ تأهیي وٌذ.
 -10پژٍّص تش سٍی فضَ ٍ تافت هوىي است تِ ایداد سٍش ّا ٍ هحػَالتی هٌدش ضَد وِ تِ
استفادُی تداسی اص آى ّا تیٌداهذ  .حمَق هالىیت هقٌَی ًتایح حاغل اص ایي گًَِ پژٍّص ّا تایذ
هَسد تأییذ ٍ حوایت لشاس گیشد  .احتوال استفادُی تداسی اص ًتایح پژٍّص ٍ اضخاغی وِ احتواالً اص
آى هٌتفـ خَاٌّذ ضذ تایذ دس سضایتًاهِآٍسدُ ضَد.
 -11صهاىً ،حَُ ٍ هیضاى اعالؿ آصهَدًیّا اص ًتایح پژٍّص تایذ دس سضایتًاهِ آٍسدُ ضَد  .دس ّش
ٍّص دستاسُی اٍ تِدست هی
حال ،آصهَدًی یا ًوایٌذُی لاًًَی اٍ تایذ تِ تواهی اعالفاتی وِ دس عَل پژ
تاضذ
آیذ ،دستشسی داضتِ .
ضَد
ّای دسهاًی تش استفادُّای پژٍّطی اٍلَیت دادُ .
 -12دس غَست ووثَد تافت یا فضَ ،تایذ استفادُ
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ساٌّواّای اختػاغی
فػل  :1استفادُ اص افضاء ٍ تافتّای خٌیي سمظ ضذُی اًساى تشای پژٍّص
تِ هَخَد حاغل اص لما ح ،تا ّ 8فتگی «سٍیاى» ،پس اص ّ 8فتگی تا صهاى صایواى «خٌیي » ٍ تالفاغلِ
پس اص آى تا  28سٍصگی «ًَصاد» اعالق هیگشدد .دس ّش گًَِ پژٍّص تش سٍی خٌیي ،فالٍُ تش هفاد ایي
ساٌّوا ،تایذ اغل وشاهت اًساًی ٍ تواهی هَاصیي لاًًَی ٍ ضشفی سفایت ضَد.
 -1ضشٍست اًدام پژٍّص ٍ سایش اخضای عشح ًاهِ تایذ تَسظ وویتِی اخالق دس پژٍّص تأییذ ضَد.
 -2خٌیي اًساًی ًثایذ هَسد خشیذ ٍ فشٍش یا ّش گًَِ استفادُی تداسی دیگش لشاس گیشد.
 -3دس هَسد استفادُ اص اخضای تذى خٌیي سمظ ضذُ ً ٍ -یض خَى تٌذ ًاف ،اص آى خا وِ خَى خٌیٌی
هحسَب هیضَد -اخز سضایت آگاّاًِ ّن اص پذس ٍ ّن اص هادس خٌیي هَسد استفادُ ضشٍسی است .
 -4خفت ٍ سایش هحتَیات سحن تِ خض خٌیي ،اص تافت ّای هادس هحسَب هی ضًَذ لزا سضایت هادس تشای
استفادُ اص آىّا الصم ٍ وافی است.
 -5فشد یا تیوی وِ دس هَسد اًدام سمظ خٌیي تػوین گیشی هیوٌذ تایذ واهالً هستمل اص تین عشاحی وٌٌذُ
یا اخشا وٌٌذُی پژٍّص تش سٍی آى خٌیي تقذ اص سمظ تاضذ.
 -6تا پیص اص پایاى هشاحل سمظ خٌیيً ،ثایذ ّیچ گًَِ تػوینگیشی یا هزاوشُ ای دستاسُ ی استفادُ ی
احتوالی آتی اص آى خٌیي دس پژٍّص اًدام گیشد.
 -7دس تواهی هشاحل اًدام ٍ اًتطاس ًتا یح پژٍّص تایذ ساصداسی ٍ حشین خػَغی افشاد هشتثظ تا خٌیي
حفؼ ضَد.
 -8پژٍّص ًثایذ دستشداسًذُی ّیچگًَِ آسیة یا صیاًی تشای هادس تاضذ.
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فػل  :2تشداضت فضَ یا تافت اص خسذ اًساى یا فشد دچاس هشي هغضی
 -1دس تواهی هَاسدی وِ فضَ یا تافت خسذ اًساى تِ هٌؾَس اًدام پژٍّص هَسد استفادُ لشاس هی گیشد،
تایذ اسصش فلوی ،ضشٍست اًدام هغالقِ ٍ توْیذات اًذیطیذُ ضذُ تشای سفایت وشاهت هتَفی ٍ حمَق
تاصهاًذگاى – اص خولِ اخز سضایت آگاّاًِ ی هتٌاسة – دس عشحًاهِ هٌقىس ضذُ ٍ تِ تأییذ وویتِ

ی

اخالق دس پژٍّص سسیذُ تاضذ.
 -2ضیَُ ٍ ضشایظ اخز سضایت تشای استفادُ ی پژٍّطی اص خسذّ ،واًٌذ اخز سضایت تشای استفادُ

ی

دسهاًی است  .تذیي تشتیة وِ سضایت آگاّاًِ ی ٍساث لاًًَی هتَفی تشای تشداضت ٍ استفادُ اص افضاء ٍ
تافتّا ضشٍسی است .چٌاىچِ ضخع دس صهاى حیات خَد اص تِ واس تشدى افضاء ٍ تافت ّایص تشای پژٍّص
ًاساضی تاضذٍ ،اسث اٍ ًویتَاًذ تِ ایي واس سضایت دّذ.
 -3دس غَستی وِ اص اخضاء فشد دچاس هشي هغضی تشای پژٍّص استفادُ ضَد تایذ تواهی ضشایظ ٍ هَاسد
لاًًَی ٍ آییيًاهِی اخشایی هشي هغضی ٍ ًیض پشٍتىل تأییذ هشي هغضی ،هَسد لحاػ لشاس گیشد.
 -4لغـ حوایت للةی -تٌفسی اص فشد دچاس هشي هغضیً ،ثایذ غشفاً تا ّذف استفادُی پژٍّطی اص اخضای
تذى اٍ اًدام گیشد  .تلىِ ّشگًَِ تشداضت فضَ یا تافت اص تذى ایي افشاد تایذ پس اص لغقی ضذى هشي
للثی -تٌفسی یا پس اص اّذای افضای حیاتی تا ّذف استفادُی دسهاًی تاضذ.
دًی افشاد فَت ضذُ دس صیست تاًهّا تایذ تا وسة سضایت آگاّاًِ اص ٍساث اٍ تاضذ .
ً -5گِداسی اخضای ب
ایي اخضا تایذ تٌْا تشای ّواى اّذافی هَسد استفادُ لشاس گیشًذ وِ دس سضایت ًاهِ هطخع ضذُ است

.

ٍساث حك داسًذ وِ ّش ٍلت تخَاٌّذ خَاّاى خاسج ضذى اخضای تذًی فشد هتَفی اص صیستتاًه ضًَذ.
 -6اخضای تذًی هَسد استفادُ دس پژٍّص تایذ پس اص پایاى استفادُ ،تا سفایت هَاصیي ضشفی – یا هٌغثك
تا هَاصیي ٍ آییيّای دیٌی هَسد افتماد هتَفی – اهحاء یا دفي ضَد.
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فػل  3ـ پژٍّصّای ضاهل پیًَذ فضَ یا تافت اص دٌّذُی صًذُ
خَاسٍ سضایتدٌّذُی صًذُ دس ّش حال تش خَاست ٍ هٌافـ گیشًذُ
 - 1دس پژٍّصّای پیًَذ فضَ یا تافت ،ت
ایي سضایت آگاّاًِی هىتَب تایذ
داسد اخز سضایت وتثی ٍ آگاّاًِ اص دٌّذُ ٍ گیشًذُ ضشٍست .داسد
اٍلَیت .
ضاهل ضیَُی اخشای پژٍّص ،اّذافًَ ،ؿ ٍ هیضاى فضَ یا تافتی وِ اخز ٍ پیًَذ خَاّذ ضذ ٍ تواهی خغشات
تاضذ
.
ًاضی اص آى
 - 2پژٍّص هٌحػشاً دس افضاء ٍ تافت ّای تدذیذ ضًَذُی فشد صًذُ ،هاًٌذ هغض استخَاى ،هداص است  .دس
هَاسد خاغی وِ ضشٍست حتوی تشای استفادُ اص سایش افضاء ٍخَد داضتِ تاضذ ،تا ًؾاست ٍ تأییذ
وویتِی اخالق دس پژٍّص داًطگاُ ،هی تَاى اص افضایی وِ خفت تَدُ ٍ فاسؼُ ی فمذاى یىی اص آى ّا
لاتل چطن پَضی است ،تشای اًدام پژٍّص استفادُ وشد ،تِ ضشعی وِ فشد دٌّذُ تا پایاى فوش تحت
پَضص تیوِ ای هتٌاسة لشاس گیشد ٍ خساسات احتوالی هشتَط تِ اّذاء فضَ خثشاى ضَد  .استفادُ اص
افضاء حیاتی هاًٌذ للة یا هغض  ،یا افضای خفتی وِ فمذاى یىی ا ص آىّا دس ویفیت حیات تأثیش صیادی
داسد؛ هثل چطن ،دس پژٍّص هوٌَؿ است.
 - 3دس غَستی وِ پس اص تشداضت فضَ یا تافت ،دس هذت صهاى هقیٌی ًیاص تِ پیگیشی یا دسهاى ّای ٍیژُ
دس دٌّذُ ٍخَد داضتِ تاضذ ،تایذ ضشایظ ٍ اهىاًات الصم تشای پیگیشی فشد دٌّذُ فشاّن ضَد ٍ دس
غَست ىیاص تِ دسهاى ،دسهاى ّای هَسد ًیاص تِ سایگاى دس اختیاس اٍ لشاس گیشد  .ایي پژٍّصّا تایذ تحت
پَضص تیوِ لشاس گیشًذ  .اگش فشد دٌّذُ ،دس عَلِ یا پس اص پایاى دٍسُ ی پیگیشی ،تا فاسضِ ای هشاخقِ
وٌذ وِ لاتل اًتساب تِ دادى فضَ یا تافت تاضذّ ،ضیٌِّای ًاضی اص آى فاسضِ تایذ خثشاى ضَد.
 - 4تا صهاًی وِ پژٍّص تِ هشحلِ ی غیش لاتل تاصگطت ًشسیذُ است ،فشد دٌّذُ هی تَاًذ اص اّذای فضَ
یا تافت خَد هٌػشف ضَد  .دس ایي غَست ،اگش دٌّذُ دسخَاست وٌذ ،فضَ یا تافت تایذ هقذٍم یا تِ اٍ
تحَیل دادُ ضَد .دس غَستی وِ فشد دٌّذُ هٌػشف ضَدً ،ثایذ ّیچيًٍِ ّضیٌِ ای اص اٍ اخز ضَد.
 - 5اص هطَقّای هالی ٍ اهتیاصات خاظ ًثایذ تشای ایداد اًگیضُ خْت دادى فضَ یا تافت استفادُ ضَد.
 - 6افشادی وِ تَاًایی دادى سضایت آصاداًِ ٍ آگاّاًِ سا ًذاسًذ ،هاًٌذ وَدواى ،فمة هاًذگاى رٌّی،
تیواساى سٍاًی ٍ ،صًذاًیاىً ،ثایذ دٌّذُ ی فضَ ای تافت خْت اًدام پژٍّص تاضٌذ ّ .نچٌیي ایي گشٍُ
فمظ هی تَاًٌذ دس پژٍّص ّای دسهاًی وِ تا احتوال هٌفقت دسهاًی هستمین تشای ایطاى ّوشاُ تاضذ
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تِفٌَاى گیشًذُ ضشوت وٌٌذ.
 - 7اًدام پژٍّص ًثایذ ّیچ گًَِ خللی دس دسیافت دسهاى ّای استاًذاسد ٍ دس دستشس تشای فشد گیشًذُ
ایداد وٌذ.
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فػل  -4صیستتاًهّا
 -1رخیشُساصی افضاء ،تافتّا یا اخضای تذًی تا هٌطأ اًساًی تایذ تا اخز سضایت آگاّاًِ تاضذ .دس سضایت
ًاهِ تایذ ًحَُ ٍ هذت ًگِداسی ٍ استفادُّای احتوالی آتی آٍسدُ ضَد.
 -2فشد حك داسد ّش ٍلت وِ تخَاّذ دسخَاست وٌذ وِ ًوًَُِ ایص اص صیستتاًه خاسج ضًَذ  .ایي دس
غَستی است وِ َّیت دٌّذُ ی ًوًَِ هطخع یا لاتل سدیاتی تاضذ.
 -3دس غَستی وِ َّیت فشد دٌّذُی ًوًَِ ،هطخع یا لاتل سدیاتی تاضذ ،تشای ّش پژٍّص خذیذ تایذ اص
فشد یا ًوایٌذُی لاًًَی اٍ سضایت آگاّاًِ گشفتِ ضَد.
 -4دس هَسد ًوًَِّایی وِ َّیت دٌّذُی آىّا لاتل سدیاتی ًثاضذ ،هیتَاى تا استٌاد تِ سضایت ًاهِ ی
ولی اٍلیِ ،پژٍّصّای خذیذ سا تذٍى اخز سضایتًاهِ اًدام داد.
 -5دس استفادُ اص تافت ّای رخیشُ ضذُ دس صیست تاًهّا  -دس غَستی وِ اهىاى استفادُ

ی دسهاًی ٍ

ایذ اٍلَیت تِ هػاسف دسهاًی دادُ ضَد  .دس ّش حال ،اًدام پژٍّص ًثایذ تِ
پژٍّطی ٍخَد داضتِ تاضذ  -ب
هیضاى ٍ ویفیت استفادُّای دسهاًی لغوِای ٍاسد وٌذ.
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