 - 1انجبم تحقیق پزضکی بر روی انساب ببسسا ی باب زاناپسی پتسرش ا ضای ػبیای تغتیاق شاضا ببضای و بار ا اب

تجربیاب

آپزبسطگبهی و حینانی کبشی و ضنبخت کبزل اپ اعالػب ػبیی زنجنش تیوسی ضنش.
 - 2عراحی و اجرا ی هر روش آپزبسطگبهی روی انسب ببسی ب روضنی شر سک برنبز تحقیقبتی تیوسی ضی تن ظ سک کیی
زس قل  ،برر ی و تصنسب ضنش.
 - 3تحقیقب پزضکی بر روی انسب ببسی زنحصرا تن ظ اشراشی ک اپ نظر ػبیی صالحیت شارنی و پسر نظر پزضکی ک اپ نظر
ببلینی کبرآزی ببضی ،انجبم گیرش.
زسئنلیت اشراش زنرش آپزبسص هییط بب پزضک ا ت ،و اسی زسئنلیت هیچگب نتبسی ب خنش آنب واگتار ضنش ،ولن آ ک
خنش ب اسی ازر رضبست شاش ببضنی.
 -4تحقیق پزضکی بر روی انسب تنهب شر صنرتی زنج ا ت ک اهییت هیف تحقیق بر خغرا انجبم آ برتری شاض

.

ببضی.
 -5هر تحقیق پزضکی بر روی انسب ببسی قتال ب شقت ارپسببی ضی ببضی ب گنن ای ک خغرا قببل پیص بینی بب زنبشغ
اح یبلی آ برای اشراش زنرش آپزبسص بب شسگرا زقبسس و نجیی ضنش .رػبست زنبشغ اسی اشراش ببسی هییط بر زنبشغ جبزؼ
سب ػبم اولنست شاض ببضی.
 -6حق شرش زنرش آپزبسص برای حفؼ حیثیت او ببسی زحفنػ ببضی .تیبم تیهییا الپم را ببسی شر جهت حفؼ ا رار وی بکبر
برش تب آ یب کی ری بر الزت جسیی و شکری و ضخصیت او وارش ضنش.
 -7پزضک ببسی پزبنی پژوهص روی انسب را آغبپ کنی ک ببور شاض ببضی ک خغرا اح یبلی قببل پیص بینی ا ت .پزضک
هر پزب احسب

کنی ک خغرا تحقیق بر زنبشغ ببلقن شزونی شارش ،ببسی تحقیق خنش را ز نقف نیبسی.

 -8شر ان طبر ن بسج ،پزضک ببسی صحت اعالػب را رػبست کنی و ن بسج تحقیقبتی ک بر عتق ضنابظ اسای بیبنیا ببضای ،بارای
ان طبر پتسرش ضنش.
 - 9شر هر تحقیق روی انسب  ،اشراش ببسی ب روضانی نساتت با اهایاف ،روضاهب ،شناسای اح یابلی ،و خغارا بابلقنت تحقیاق و
نبراح ی هبسی ک زیکی ا ت شر پی شاض ببضی ،آگب گرشنی و ب آنب گنضزش ضنش ک هر پزب زبسل ببضانی زای تناننای
تحقیق را ترک کننی .پزضک پس ببسی رضبست آگبهبن و آپاشان آنب را ،ترجیحب ب صنر ک تی ،شرسبشت کنی.
 – 11هنگبم اخت زناشق نبز  ،پزضک ببسی شقت کنی ک اشراش شر زحظنر قرار نگرش ببضنی .اگر زحقق یت رسب ات نساتت با
اشراش زنرش آپزبسص شارش ،به ر ا ت زناشقت تن ظ زحقق شسگری ک چنیی ارتتبعی بب آ اشراش نیارش ،گرش ضنش.
 -11شر زنرش زحجنرا  ،زناشقت آگبهبن ببسی اپ قیم آنب بر عتق قنانیی کطنری اخت ضنش .اگر ضراسظ جسیی و شکاری شارش
زبنغ کسب زناشقت اپ او زی ضنش و سب شر زنرش اشراش صغیر ،رضبست ببسی اپ رپر ت آنب گرش ضنش.
 -12عرح تحقیقبتی ببسی هییط ضبزل ذکر زالحظب اخالقی ببضی و زطخص کنی ک زناپسی ذکر ضی شر اسای بیبنیا شر آ
رػبست ضی ا ت.

 -13زنبشغ ،خغرا  ،زطکال و اثربخطی سک روش جیسی ببسی شر زقبسس بب به رسی روش پیطاگیری ،تطخیصای ساب شرزابنی
راسج نجیی ضنش .ا فبش اپ شارونیب سب ػیم شرزب  ،شقظ شر زانارشی کا روش پیطاگیری ،تطخیصای ساب شرزابنی ثببات
ضی ای وجنش نیاض ببضی و هیچگنن خغر زضب ػفی را ز نجا بییابرانی کا شارونیاب شرسبشات زای کننای ننیبسای ،زجابپ
زی ببضی.

تحقیقات بالینی توأم با مراقبت های طبی تخصصی
 -1شر شرزب بییبر ،پزضک ببسی ب نانی آپاشان روش تطخیص سب شرزبنی جیسیی را بکبر گیرش،زطروط بر آ ک ب نظر او اسی
کبر ،ازیی ب حفؼ جب  ،کبهص آالم و بهتنش الزت بییبر را شر بر شاض ببضی.
 -2شناسی ،خغرا و نبراح یهبی ببلقنت روش جیسی را ببسی نستت ب ززاسبی به رسی روش شرزبنی و تطخیصی زنجنش ارپسببی
کرش.
 -3شر تحقیقب پزضکی،بییبرا تحت زغبلؼ و اپ جیب اشراش گرو ضبهی ،ببسس ی اپ به رسی روشهای تشخیصی و درمانی
مىجىد بهره منذ شىنذ.
 -4از نبع بییبر اپ ضرکت شر رونی اجراسی پژوهص هیچگب نتبسس ی بر رابغ بیی بییبر بب پزضک تأثیر بگتارش.
 -5اگر بنب ب تطخیص پزضکی ،اخت زناشقت آگبهبن بییبر ضروری نیست ،شلیل آ ببسی زطخصبً شر عرح تحقیقبتی ذکر ضی
و ب نظر کیی زس قل بر ی.
 -6پزضکب تنهب شر صنرتی زجبپنی تحقیق را بب عتببت خنش تنأم نیبسنی ک اسی ازر اپ نظر تطخیصی و شرزبنی ب نفغ بییبر
ببضی.

تحقیقات بالینی غیر درمانی
 -1شر انجبم سک تحقیق پزضکی ک صرشبً جنت ػبیی شاض ببضی پزضک ببسی حبشؼ جب و الزت اشراشی ببضی ک زنرش
آپزبسص قرار زی گیرنی.
 -2اشراش زنرش آپزبسص ببسی شاوعبتبن وارش تحقیق ضننی؛ سؼنی اشراش بلم سب بییبری ببضنی ،ک عرح آپزبسطی ،ارتتبعی ب
بییبری آنب نیاض ببضی.
 -3زحقق سب زحققب ب زحض آ ک احسب

نیبسنی ک انجبم تحقیق سب اشاز آ زنجب صیز ب اشراش زی ضنش،ببسی آ را

ز نقف نیبسنی.
 -4شر تحقیق روی انسب  ،زنبشغ اج یبع سب ػبم هیچگب نتبسی بر زنبشغ بییبر و رشب او غبت کنی.

