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 مقدمٍ
أکیاذ تاش اّویات    ّای اًساًی ٍ ًیض تاا ت ّای ؾلوی ٍ فٌی حاغل اص پژٍّص تش سٍی اؾضاء ٍ تافتتا تَخِ تِ پیطشفت

شی تاذیْی ٍ اساسای اساتر ّاش گًَاِ      ّا، ضشٍست سؾایت اغَل ٍ هالحػات اخالقی هشتثط، اهگًَِ پژٍّصاًدام ایي

ٍیژُ کشاهت اًساًی ٍ ضَاتط قاًًَی ٍ ضشؾی تاضذر استفادُ اص اخضای تذى اًساى، تایذ تا تَخِ کاهل تِ اغَل اخالقی تِ

ّا ٍ اؾضای اًساًی سا تشای اّذاف دسهاًی، آهَصضای ٍ پژٍّطای   تَاى تافتتا سؾایت ایي اغَل ٍ هالحػات است کِ هی

دستِ اص اغَل ٍ هالحػات اخالقی اساسی است کِ دس پاژٍّص  ی آىقشاس دادر ساٌّوای حاضش دستشداسًذُ هَسد استفادُ

تش سٍی ؾضَ ٍ تافت اًساًی تایذ هَسد تَخِ قشاس گیشد ٍ سؾایت ضَدر هٌػَس اص پژٍّص تاش سٍی ؾضاَ ٍ تافات اًسااًی     

ل تش ؾضَ، تافت یا تشضحات تذى فشد صًذُ، هاشدُ،  ّا اص اخضای تذًی تا هٌطأ اًساًی، هطتوّایی است کِ دس آىپژٍّص

ضَدر پژٍّطگشاى هَغفٌذ کِ ؾالٍُ تش ایي ساٌّوا، اص ساٌّوای ؾواَهی اخاالد دس پاژٍّص   خٌیي یا خفت استفادُ هی

دٌّذ، آگاُ تاضاٌذ  ّای ؾلَم پضضکی ٍ سایش قَاًیي، هقشسات ٍ ساٌّواّای سسوی کطَس دس هَسد پژٍّطی کِ اًدام هی

 سا سؾایت کٌٌذر ایي ساٌّوای اخالقی دس دٍ تخص ؾوَهی ٍ اختػاغی تذٍیي ضذُ استر  ّاٍ آى

 

 راَىماي عمًمي
ٍ ّا ٍ اؾضای هَسد استفادُ، داسای هٌطأ اًساًیپژٍّطگش تایذ تِ ایي اهش هْن تَخِ داضتِ تاضذ کِ تافت -4  اًاذ 

ّاا تاَأم تاا سؾایات هالحػاات ٍ      اتَدساصی آىٍ ً استفادُ، داسیآٍسی، ًگِکٌذ کِ خوؽکشاهت اًساًی اقتضا هی

 رضؤٍى هشتثط تاضذ

ّاایی اساتفادُ ضاَد کاِ اّاذاف اسصضاوٌذی سا دس       اص اخضای تذًی داسای هٌطأ اًساًی تایذ تٌْا دس پاژٍّص  -5

 رکٌٌذّا دًثال هیّا ٍ استقای سالهت اًساىساستای هثاسصُ تا تیواسی

ِ    اًی، پیص اصّا تش سٍی ؾضَ ٍ تافت اًستواهی پژٍّص -6 ی اخاالد دس پاژٍّص   اخشا، تایذ هاَسد تأییاذ کویتا

ر داسد کِ دس تواهی هشاحل پژٍّص تش آى ًػاست داضتِ تاضاذ  حق ی اخالد دس پژٍّصهشتثط قشاس گیشدر کویتِ

 ری اخالد دس پژٍّص ّوکاسی کٌٌذصهیٌِ تا کویتِي پژٍّطگشاى تایذ دس ای

اٍ، ضاش  اساسای دس تأییاذ اخالقای ّاش       قااًًَی  خاًطایي  ا تافت، یاا ی ؾضَ یفشد دٌّذُ یسضایت آگاّاًِ -7

 اسساال  تْیاِ ٍ ٌّگاام   هشتثط اغَل تواهی سؾایت تا ًاهِ تایذسضایتر پژٍّص تش سٍی ؾضَ ٍ تافت اًساًی است

 رتاضذ ضذُ پیَست تػَیة، تِ آى تشای ًاهِطشح

پزیش ًثاضذ، تِضذُ یا خاًطیي قاًًَی اٍ اهکاىی رخیشُی ًوًَِدس هَاسدی کِ اخز سضایت آگاّاًِ اص دٌّذُ -8

تَاى اص آى ی اخالد دس پژٍّص هیی پژٍّطی، دس غَست تأییذ کویتِضش  ٍخَد سضایت کلی اٍلیِ تش استفادُ
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ًاپزیش تای ًحَ تشگطت ّایی استفادُ ضَد کِ تًِوًَِ تشای پژٍّص استفادُ کشدر دس چٌیي هَاسدی تایذ اص ًوًَِ

 اضذر ضذُ ت ًام

های  تلقی ایضَد، ساص حشفِآٍسی ٍ ثثت هیپژٍّص، خوؽ هَسد تافت یا ؾضَ تواهی اطالؾاتی کِ اص غاحثاى -9

 ضَدر ّا هشاؾات اغَل ٍ هالحػات هشتَ  تِ ساصداسی ٍ حفع حشین ضخػی، تایذ دس هَسد آى هیسٍ، تواضَد؛ اص ایي 

تایذ هْاست ٍ اهکاًات الصم تشای حفاع ساصداسی سا داضاتِ   ی پژٍّص تش سٍی ؾضَ ٍ تافت هشکض اًدام دٌّذُ -:

 ًام ٍ غیشقاتل سدیاتی ثثت ٍ رخیشُ ضَدرتاضذ؛ دس غیش ایي غَست، اطالؾات تایذ تِ ضکل تی

ی تْیٌاِ کاشدُ،   گیشد استفادُّایی کِ تِ هٌػَس پژٍّص دس اختیاس اٍ قشاس هیپژٍّطگش تایذ اص اؾضاء ٍ تافت -;

 خلَگیشی کٌذ ّااص ّذس سفتي آى

کٌٌاذُ سا  ّای غشتالگشی ٍ ٍساایل هحافػات  پژٍّطگش هَغف است کِ توْیذات الصم ایوٌی، اص خولِ آصهَى ->

ّا یا تشای خلَگیشی اص اًتقال آلَدگی اص اخضای تذًی هَسد استفادُ تِ ّش فشد دیگش، اؾن اص پژٍّطگشاى، آصهَدًی

 رتیٌی ٍ تأهیي کٌذشٍکاس خَاٌّذ داضت، پیصپژٍّص تا ایي هَاد س سایش افشادی کِ دس فشایٌذ

ی ّاا ٍ هحػاَالتی هٌداش ضاَد کاِ تاِ اساتفادُ       هوکي است تِ ایداد سٍش پژٍّص تش سٍی ؾضَ ٍ تافت -41

ّا تایاذ هاَسد تأییاذ ٍ حوایات     گًَِ پژٍّصحقَد هالکیت هؿٌَی ًتایح حاغل اص ایير ّا تیٌداهذتداسی اص آى

اص ًتایح پژٍّص ٍ اضخاغی کِ احتواالً اص آى هٌتفؽ خَاٌّاذ ضاذ تایاذ دس     یتداس یاستفادُ احتوالر قشاس گیشد

 رآٍسدُ ضَدًاهِسضایت

دس ّاش حاال،   ًاهاِ آٍسدُ ضاَدر   دس سضاایت تایاذ   اص ًتاایح پاژٍّص   ّاآصهَدًیًحَُ ٍ هیضاى اطالؼ صهاى،  -44

آیاذ، دستشسای   دسات های  ی اٍ تٍِّص دستاسُی قاًًَی اٍ تایذ تِ تواهی اطالؾاتی کِ دس طَل پژًوایٌذُآصهَدًی یا 

 داضتِ تاضذر

 ّای پژٍّطی اٍلَیت دادُ ضَدر   ّای دسهاًی تش استفادُدس غَست کوثَد تافت یا ؾضَ، تایذ استفادُ -45

 



 

 

  

  

 شماره

 وستيپ

 تاريخ
 

 دفتر وزری
 

ستاد هشکضی ٍصاست تْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضکی-خیاتاى سیوای ایشاى-صسافطاى تیي فالهک خٌَتی ٍ-ضْشک قذس )غشب(-ًطاًی پستی= تْشاى 

 =ًطاًی غفحِ ایٌتشًتی=   697444;;ًواتش=   4;>4785;-4785479;تلفٌْای تواسhttp://behdasht.gov.ir 

 اختصاصيي َاراَىما

 

 ي اوسان براي پژيَش  َاي جىيه سقط شدٌ:  استفادٌ از اعضاء ي بافت1فصل 

ٍ تالفاغلِ پس اص آى تاا  « خٌیي»ّفتگی تا صهاى صایواى  ;، پس اص «سٍیاى»ّفتگی  ;ح، تا تِ هَخَد حاغل اص لقا

گشددر دس ّش گًَِ پژٍّص تش سٍی خٌیي، ؾالٍُ تش هفاد ایي ساٌّواا، تایاذ اغال کشاهات     اطالد هی «ًَصاد»سٍصگی  ;5

 اًساًی ٍ تواهی هَاصیي قاًًَی ٍ ضشؾی سؾایت ضَدر

 ی اخالد دس پژٍّص تأییذ ضَدر  ًاهِ تایذ تَسط کویتِایش اخضای طشحضشٍست اًدام پژٍّص ٍ س -4

 ی تداسی دیگش قشاس گیشدر  خٌیي اًساًی ًثایذ هَسد خشیذ ٍ فشٍش یا ّش گًَِ استفادُ -5

خا کاِ خاَى خٌیٌای هحساَب های     ٍ ًیض خَى تٌذ ًاف، اص آى -دس هَسد استفادُ اص اخضای تذى خٌیي سقط ضذُ  -6

 ت آگاّاًِ ّن اص پذس ٍ ّن اص هادس خٌیي هَسد استفادُ ضشٍسی استر اخز سضای -ضَد

ضًَذ لزا سضایت هادس تاشای اساتفادُ اص آى  ّای هادس هحسَب هیخض خٌیي، اص تافتخفت ٍ سایش هحتَیات سحن تِ -7

 ر ّا الصم ٍ کافی است

کٌٌاذُ یاا اخاشا    هستقل اص تین طشاحای  کٌذ تایذ کاهالًگیشی هیفشد یا تیوی کِ دس هَسد اًدام سقط خٌیي تػوین -8

 ی پژٍّص تش سٍی آى خٌیي تؿذ اص سقط تاضذر کٌٌذُ

ی احتوالی آتای اص  ی استفادُای دستاسُگیشی یا هزاکشُگًَِ تػوینتا پیص اص پایاى هشاحل سقط خٌیي، ًثایذ ّیچ -9

 آى خٌیي دس پژٍّص اًدام گیشدر  

 یح پژٍّص تایذ ساصداسی ٍ حشین خػَغی افشاد هشتثط تا خٌیي حفع ضَدر دس تواهی هشاحل اًدام ٍ اًتطاس ًتا -:

 گًَِ آسیة یا صیاًی تشای هادس تاضذری ّیچپژٍّص ًثایذ دستشداسًذُ -;
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 : برداشت عضً يا بافت از جسد اوسان يا فرد دچار مرگ مغسي2فصل 

گیاشد، تایاذ اسصش   اًدام پژٍّص هَسد استفادُ قاشاس های   دس تواهی هَاسدی کِ ؾضَ یا تافت خسذ اًساى تِ هٌػَس -4

اص خولِ اخز  –ؾلوی، ضشٍست اًدام هطالؿِ ٍ توْیذات اًذیطیذُ ضذُ تشای سؾایت کشاهت هتَفی ٍ حقَد تاصهاًذگاى 

 ی اخالد دس پژٍّص سسیذُ تاضذر  ًاهِ هٌؿکس ضذُ ٍ تِ تأییذ کویتِدس طشح –ی هتٌاسة سضایت آگاّاًِ

ی دسهااًی اساتر   ی پژٍّطی اص خسذ، ّواًٌذ اخز سضایت تشای اساتفادُ ضشایط اخز سضایت تشای استفادُ ضیَُ ٍ -5

چٌااى ر ّا ضشٍسی استی ٍساث قاًًَی هتَفی تشای تشداضت ٍ استفادُ اص اؾضاء ٍ تافتتذیي تشتیة کِ سضایت آگاّاًِ

تَاًذ تِ ایي ًاساضی تاضذ، ٍاسث اٍ ًوی ی پژٍّصّایص تشاکاس تشدى اؾضاء ٍ تافتچِ ضخع دس صهاى حیات خَد اص تِ

 کاس سضایت دّذر

دس غَستی کِ اص اخضاء فشد دچاس هشگ هغضی تشای پژٍّص استفادُ ضَد تایذ تواهی ضشایط ٍ هَاسد قاًًَی ٍ آیایي  -6

 أییذ هشگ هغضی، هَسد لحاظ قشاس گیشدری اخشایی هشگ هغضی ٍ ًیض پشٍتکل تًاهِ

ی پژٍّطای اص اخاضای تاذى اٍ    تٌفسی اص فشد دچاس هشگ هغضی، ًثایذ غشفاً تاا ّاذف اساتفادُ    -یقطؽ حوایت قلث -7

تٌفسی یا پاس اص   -اًدام گیشدر تلکِ ّشگًَِ تشداضت ؾضَ یا تافت اص تذى ایي افشاد تایذ پس اص قطؿی ضذى هشگ قلثی

 ی دسهاًی تاضذر اّذای اؾضای حیاتی تا ّذف استفادُ

ّا تایذ تا کسة سضایت آگاّاًِ اص ٍساث اٍ تاضذر ایي اخضا تایاذ  تاًکذًی افشاد فَت ضذُ  دس صیستداسی اخضای تًگِ -8

ًاهِ هطخع ضذُ استر ٍساث حق داسًذ کاِ ّاش ٍقات    تٌْا تشای ّواى اّذافی هَسد استفادُ قشاس گیشًذ کِ دس سضایت

    تاًک ضًَذرتخَاٌّذ خَاّاى خاسج ضذى اخضای تذًی فشد هتَفی اص صیست

یا هٌطثق تاا هاَاصیي ٍ    –اخضای تذًی هَسد استفادُ دس پژٍّص تایذ پس اص پایاى استفادُ، تا سؾایت هَاصیي ضشؾی  -9

 اهحاء یا دفي ضَدر –ّای دیٌی هَسد اؾتقاد هتَفی آییي
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 ي زودٌَاي شامل پيًود عضً يا بافت از دَىدٌـ پژيَش 3فصل 

َاسدس پژٍّص -1 ٍلَیات داسدر    دٌّذُت ٍ سضایتّای پیًَذ ؾضَ یا تافت، خ َاست ٍ هٌاافؽ گیشًاذُ ا ی صًذُ دس ّش حال تش خ

ی اخاشای  ضایَُ ی هکتاَب تایاذ ضااهل    ایي سضایت آگاّاًِاخز سضایت کتثی ٍ آگاّاًِ اص دٌّذُ ٍ گیشًذُ ضشٍست داسدر 

ذ ضذ ٍ تواهی خطشات ًاضی  َّا ذاف، ًَؼ ٍ هیضاى ؾضَ یا تافتی کِ اخز ٍ پیًَذ خ  اص آى تاضذرپژٍّص، ّا

دس هَاسد خاغای  ر ی فشد صًذُ، هاًٌذ هغض استخَاى، هداص استضًَذُّای تدذیذپژٍّص هٌحػشاً دس اؾضاء ٍ تافت -2

ی اخاالد دس پاژٍّص   کِ ضشٍست حتوی تشای استفادُ اص سایش اؾضاء ٍخَد داضتِ تاضذ، تا ًػاست ٍ تأییذ کویتِ

پَضای اسات، تاشای اًداام     ّا قاتل چطان ی فقذاى یکی اص آىِتَاى اص اؾضایی کِ خفت تَدُ ٍ ؾاسضداًطگاُ، هی

ای هتٌاسة قشاس گیاشد ٍ خسااسات   ضشطی کِ فشد دٌّذُ تا پایاى ؾوش تحت پَضص تیوِپژٍّص استفادُ کشد، تِ

یا اؾضای خفتی کِ فقاذاى  ، احتوالی هشتَ  تِ اّذاء ؾضَ خثشاى ضَدر استفادُ اص اؾضاء حیاتی هاًٌذ قلة یا هغض

 ر   ّا دس کیفیت حیات تأثیش صیادی داسد؛ هثل چطن، دس پژٍّص هوٌَؼ استص آىیکی ا

ّاای ٍیاژُ دس دٌّاذُ    دس غَستی کِ پس اص تشداضت ؾضَ یا تافت، دس هذت صهاى هؿیٌی ًیاص تِ پیگیشی یا دسهاى -3

یااص تاِ دسهااى،    ٍخَد داضتِ تاضذ، تایذ ضشایط ٍ اهکاًات الصم تشای پیگیشی فشد دٌّذُ فشاّن ضَد ٍ دس غَست ً

فاشد  اگش ّا تایذ تحت پَضص تیوِ قشاس گیشًذر ّای هَسد ًیاص تِ سایگاى دس اختیاس اٍ قشاس گیشدر ایي پژٍّصدسهاى

ای هشاخؿِ کٌذ کِ قاتل اًتساب تِ دادى ؾضَ یاا تافات   ی پیگیشی، تا ؾاسضِدٌّذُ، دس طَلِ یا پس اص پایاى دٍسُ

 تایذ خثشاى ضَدرّای ًاضی اص آى ؾاسضِ تاضذ، ّضیٌِ

تَاًذ اص اّذای ؾضَ یا تافت خَد ی غیش قاتل تاصگطت ًشسیذُ است، فشد دٌّذُ هیتا صهاًی کِ پژٍّص تِ هشحلِ -4

دس ر دس ایي غَست، اگش دٌّذُ دسخَاست کٌذ، ؾضَ یا تافت تایذ هؿذٍم یا تاِ اٍ تحَیال دادُ ضاَدر    هٌػشف ضَد

 ای اص اٍ اخز ضَدر ًَِ ّضیٌِگغَستی کِ فشد دٌّذُ هٌػشف ضَد، ًثایذ ّیچ

 ّای هالی ٍ اهتیاصات خاظ ًثایذ تشای ایداد اًگیضُ خْت دادى ؾضَ یا تافت استفادُ ضَدر اص هطَد -5

افشادی کِ تَاًایی دادى سضایت آصاداًِ ٍ آگاّاًِ سا ًذاسًذ، هاًٌذ کَدکاى، ؾقة هاًذگاى رٌّی، تیواساى سٍاًای، ٍ   -6

تَاًٌاذ دس پاژٍّص  چٌیي ایي گشٍُ فقط هیا تافت خْت اًدام پژٍّص تاضٌذر ّنی ؾضَ یصًذاًیاى، ًثایذ دٌّذُ

 ؾٌَاى گیشًذُ ضشکت کٌٌذرّای دسهاًی کِ تا احتوال هٌفؿت دسهاًی هستقین تشای ایطاى ّوشاُ تاضذ تِ

 د کٌذرّای استاًذاسد ٍ دس دستشس تشای فشد گیشًذُ ایداگًَِ خللی دس دسیافت دسهاىاًدام پژٍّص ًثایذ ّیچ -7
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 َاباوکزيست -4فصل 

ِ  سضایت اخز تا تایذ اًساًی هٌطأ تا تذًی اخضای یا ّاتافت اؾضاء، ساصیرخیشُ -4 ِ سضاایت  دسر تاضاذ  آگاّاًا  تایاذ  ًاها

 ر ضَد آٍسدُ آتی احتوالی ّایاستفادُ ٍ داسیًگِ هذت ٍ ًحَُ

 اسات  غاَستی  دس ایير ضًَذ خاسج تاًکصیست اص ایصًّوًَِ کِ کٌذ دسخَاست تخَاّذ کِ ٍقت ّش داسد حق فشد -5

 رتاضذ سدیاتی قاتل یا هطخع ًوًَِ ی دٌّذُ َّیت کِ

 یاا  فاشد  اص تایاذ  خذیاذ  پاژٍّص  ّاش  تشای تاضذ، سدیاتی قاتل یا هطخع ًوًَِ، یدٌّذُ فشد َّیت کِ غَستی دس -6

 رضَد گشفتِ آگاّاًِ سضایت اٍ قاًًَی یًوایٌذُ

ِ  استٌاد تا تَاىهی ًثاضذ، سدیاتی قاتل ّاآى یدٌّذُ َّیت کِ ییّاًوًَِ هَسد دس -7 ِ سضاایت  تا  اٍلیاِ،  کلای  یًاها

 ر  داد اًدام ًاهِسضایت اخز تذٍى سا خذیذ ّایپژٍّص

ی دسهااًی ٍ پژٍّطای ٍخاَد    دس غَستی کِ اهکاى استفادُ -ّا تاًکّای رخیشُ ضذُ دس صیستدس استفادُ اص تافت -8

تِ هیاضاى ٍ کیفیات اساتفادُ    دس ّش حال، اًدام پژٍّص ًثایذر ایذ اٍلَیت تِ هػاسف دسهاًی دادُ ضَدت -داضتِ تاضذ 

 ای ٍاسد کٌذر  ّای دسهاًی لطوِ

 

 

 

 

 

 

 


