بسمه تعالي

راهنماي اخالقي
كار آزماييهاي باليني

شىراي سياستگذاري وسارت بهداشت و درمان
و آمىسش پششكي

راهنماهاي عمومي
 .1عؽزُبيّ ٔ ظقتٕؼانؼًم کبؼآؾيبيُي ثبنيُي ًْيهّ ثبيع نبيم ثطم يالزظبت اضاللي آٌ يغبنؼّ ثبنع
 .2ثبيع ايكبٌ ظقتؽقي يؽاخغ غي يالذ ثّ عؽزُبيّ ٔ ظقتٕؼانؼًم کبؼآؾيبيي فؽاْى ثبنع.
 .3يغبنؼبت ثؽ ؼٔي ًََّْٕبي اَكبَي ثبيع تُٓب تٕقظ افؽاظ غيًالذ ػهًي اَدبو گؽظظ .ظؼ يٕؼظ كبؼآؾيبيي ثبنيُي
ثؽ ؼٔي ؼٔنٓبي ظؼيبَي ،تهطيًي ٔ پيهگيؽي ثيًبؼيٓب ،تُٓب پؿنكبٌ ثب يدٕؾ عجبثت ثبنيُي يدبؾ ثّ اخؽاي
ايٍگَّٕ پژْٔهٓب ييثبنُع.
ْ .4ؽگَّٕ يغبنؼّاي كّ ثؽ ؼٔي ًََّْٕبي اَكبَي اَدبو ييگؽظظ ثبيع تُٓب ثؼع اؾ اؼؾيبثي ظليك ضغؽات ٔ
ػٕاؼٌ لبثم پيمثيُي ظؼ ثؽاثؽ فٕايع لبثم پيمثيُي ثؽاي ًََّْٕب يب قبيؽ افؽاظ اَدبو گيؽظ .ايٍ لبٌَٕ يبَغ
يهبؼكت ظأعهجبٌ قبنى ظؼ پژْٔمْبي پؿنكي ًَيگؽظظ.
 .5پژْٔهٓبي پؿنكي تُٓب ؾيبَي لبثم تٕخيّاَع كّ خبيؼّاي كّ افؽاظ تست يغبنؼّ ثّ آٌ تؼهك ظاؼَع ثتٕاَُع اؾ
َتبيح پژْٔم قٕظ ثجؽَع.
 .6زك ًََّْٕبي پژْٔم ثؽاي زفظ نأٌنبٌ ثؼُٕاٌ يك اَكبٌ ثبيع ًْٕاؼِ يستؽو نًؽظِ نٕظ .تًبو العايبت
ازتيبعي الؾو خٓت ازتؽاو ثّ زؽيى ضًٕيي ًََّْٕب ٔ ،يسؽيبَّ يبَعٌ اعالػبت يؽثٕط ثّ ايهبٌٔ ،
ْىچُيٍ ثؽاي كبْم تأثيؽ يغبنؼّ ثؽ قاليت خكًي ٔ ؼٔاَي ًََّْٕب ٔ َيؿ نطًيت ايهبٌ ثبيع ثّ ػًم
آيع.
 .7عؽازي ٔ اخؽاي يغبنؼبتي كّ نبيم يعاضهّ ثؽ ؼٔي يٕاؼظ اَكبَي اقت ثبيع كبيالً ظؼ چبؼچٕة يك
ظقتٕؼانؼًم يعاضهّ يکتٕة يٕؼت ثگيؽظ .ايٍ ظقتٕؼانؼًم ثبيع ثؽاي ثؽؼقي ،ككت َظؽاتْ ،عايت ٔ ،تأييع،
ثّ كًيتّي اضالق اؼايّ گؽظظ.
 .8كًيتّ اضالق ظؼ پژْٔم زك پبيم كبؼ آؾيبييْبي ظؼ زبل اخؽا ؼا ظاؼظ ٔ پژْٔمگؽ يٕظف اقت اعالػبت
يٕؼظ َيبؾ ثؽاي پبيم ؼا ،ضًٕيبً ظؼ يٕؼظ زٕاظث َبيُبقت خعي ،ظؼ اضتيبؼ كًيتّ لؽاؼ ظْع .پژْٔمگؽ
ْىچُيٍ ثبيع اعالػبت يؽثٕط ثّ ثٕظخّي پژْٔم ،زبييبٌ پژْٔمٔ ،اثكتگي زؽفّاي ٔ ،قبيؽ تؼبؼٌ يُبفغ
ازتًبني ٔ ًْچُيٍ تًٓيعاتي كّ ثؽاي تؽغيت يهبؼكت افؽاظ ظؼ يغبنؼّ ظيعِ نعِ ،ؼا خٓت ثؽؼقي كًيتّ
ثّ آٌ اؼايّ ظْع.
 .9پؿنك اخبؾِ ظاؼظ كّ کبؼآؾيبيي ؼا ثب يؽالجتْبي پؿنكي ًْؽاِ قبؾظٔ ،ني تُٓب تب زعي كّ ايٍ پژْٔم ثب
فٕايع پيمگيؽاَّ ،تهطيًي ،يب ظؼيبَيال لبثم تٕخيّ ثبنعُْ .گبيي كّ کبؼآؾيبيي ظؼ زيٍ يؽالجتْبي
ثبنيُي اَدبو ييگؽظظ ؼػبيت يٕاؾيُي كّ ثؽاي يسبفظت اؾ ًََّْٕبي تست پٕنم ٔضغ نعِ ضؽٔؼت
يييبثع.
 10ضؽٔؼي اقت ظؼ يؽزهّ عؽازي يغبنؼّٔ ،ضؼيت يهبؼكت كُُعگبٌ پف اؾ اتًبو يغبنؼّ تؼييٍ گؽظظ ٔ ثؽاي
.
ظقتؽقي يهبؼكتكُُعگبٌ ظؼ ضبتًّ يغبنؼّ ،ثّ ثٓتؽيٍ ؼٔل پيمگيؽي ،تهطيى ،ظؼيبٌ يب قبيؽ
يؽالجتْبي يُبقت ،تًٓيعات الؾو يهطى نٕظ (ظقتؽقي نؿٔيبً ثّ يؼُي فؽاْى آٔؼظٌ ضعيبت ؼايگبٌ
ًَيثبنع) .ايٍ تًٓيعات ثبيع ظؼ ظقتٕؼانؼًم يغبنؼّ ٔاؼظ نٕظ ثّ َسٕي كّ كًيتّي ثؽؼقي اضاللي ثتٕاَع
آٌْب ؼا ظؼ ؾيبٌ ثؽؼقي ظؼ َظؽ ثگيؽظ.
2

 11ظؼ ظؼيبٌ يك ثيًبؼ ،ؾيبَي كّ ؼٔل تبئيع نعِاي ثؽاي پيمگيؽي ،تهطيى ،يب ظؼيبٌ ٔخٕظ َعانتّ ثبنع يب
.
ؼٔلْبي يٕخٕظ يٕثؽ َجٕظِ ثبنُع ،پؿنك چُبٌچّ ػميعِ ظانتّ ثبنع كّ ؼٔل پيمگيؽي ،تهطيًي ،يب
ظؼيبَي خعيع اييع َدبت ؾَعگي ،ثبؾيبثي قاليت ،يب كبْم آالو ثيًبؼ ؼا فؽاْى ييقبؾظ ثب ككت ؼضبيتَبيّ
آگبْبَّ اؾ ثيًبؼ يب ًَبيُعِ لبََٕي ثيًبؼ اؾ لجيم ٔنيّ ،قؽپؽقت يب ليّى ثبيع ثؽاي اقتفبظِ اؾ ايٍ ؼٔل خعيع يب
ثبثت َهعِ آؾاظ ثبنع .اقتفبظِ اؾ ،ايٍ ؼٔلْب ثبيع ظؼ لبنت کبؼآؾيبيي ثبنع كّ ثؽاي اؼؾيبثي كبؼآيي ٔ
ثيضغؽي آٌْب عؽازي نعِ اقت.
 12يٕاظ يٕؼظ يغبنؼّ ثبيع يغبثك ثب ايٕل يسير ،تٕنيع ،زًمَ ٔ ،گٓعاؼي نٕظ.
.
 13ظؼ عٕل ٔ پف اؾ يهبؼكت ْؽ ًََّٕ ظؼ يك كبؼآؾيبيي ،پژْٔمگؽ يب يٕقكّ زبيي ثبيع ظقتؽقي ٔي ؼا ثّ
.
يؽالجتْبي پؿنكي كبفي ،ظؼ يٕؼت ٔلٕع زٕاظث َبيُبقت( ،يٍخًهّ تغييؽات آؾيبيهگبْي لبثم تٕخّ) ،ثّ
ظَجبل نؽكت ظؼ كبؼآؾيبيي تضًيٍ ًَبيُع.
 14پژْٔمگؽ يب يٕقكّ زبيي ثبيع ظؼ يٕؼت تهطيى ٔخٕظ ثيًبؼيْبي ظيگؽ ًْؽاِ ،ظؼ يٕؼت ؼضبيت ثيًبؼ
.
ٔي ؼا اؾ ايٍ يٕضٕع آگبِ كُع.
 15تٕييّ يينٕظ كّ پژْٔمگؽ ظؼ يٕؼت يٕافمت افؽاظ تست پژْٔم پؿنك ايهبٌ ؼا اؾ يهبؼكت ايهبٌ ظؼ
.
كبؼآؾيبيي آگبِ قبؾظ.
 16كهيّي اعالػبت كبؼآؾيبيي ثبنيُي ثبيع ثّ گَّٕاي ثجت ،ثّ كبؼگيؽي ٔ غضيؽِ گؽظظ كّ ايكبٌ نُبقبيي،
.
گؿاؼل ٔ تفكيؽ ظليك آَٓب فؽاْى ثبنع.
 17ظاظِْبي ثجت نعِ افؽاظ ثبيع ثّ گَّٕاي ثبنع تب ْٕيت افؽاظ نؽكتكُُعِ يسؽيبَّ ٔ يطفي ثًبَع ٔ افؽاظ
.
غيؽيدبؾ ثّ ايٍ ظاظِْب ظقتؽقي َعانتّ ثبنُع.
 18ثؽاي اَدبو كبؼآؾيبييْبي ثبنيُي ثب اقتفبظِ اؾ ظاؼْٔبيي كّ ظؼ َظبو ظاؼٔيي كهٕؼ ثجت َگؽظيعِ ٔ ظاؼٔي
.
يؽثٕعّ ثبيع اؾ ضبؼج اؾ كهٕؼ ٔاؼظ گؽظظ ،اخبؾِ ٔاؼظات ظاؼٔ يب ظاؼًَٔب ثبيع اؾ يؼبَٔت ظاؼٔ ٔ غػاي ٔؾاؼت
ثٓعانت ،ظؼيبٌ ٔ آيٕؾل پؿنكي اضػ گؽظظ.
 19ثؽاي اَدبو كبؼآؾيبييْبي ثبنيُي ثب اقتفبظِ اؾ ظاؼْٔبيي كّ ظؼ َظبو ظاؼٔيي كهٕؼ ثجت َگؽظيعِ ٔ ظاؼٔي
.
يؽثٕعّ لؽاؼ اقت ظؼ ظاضم كهٕؼ تٕنيع نٕظ ،ثبيع اخبؾِ تٕنيع ظاؼٔ تٕقظ يؼبَٔت ظاؼٔ ٔ غػاي ٔؾاؼت
ثٓعانت ،ظؼيبٌ ٔ آيٕؾل پؿنكي اضػ گؽظظ.
 20ثؽاي اَدبو كبؼآؾيبييْبي ثبنيُي ثب اقتفبظِ اؾ ظاؼْٔبيي كّ ظؼ َظبو ظاؼٔيي كهٕؼ ثجت گؽظيعِ ،نيكٍ ظؼ يك
.

كبؼآؾيبيي َيبؾ ثّ َبو اضتًبيي ثّ خبي َبو ظاؼٔي يؽثٕعّ ييثبنع (يثالً َبو اضتًبيي ثؽاي يك كبؼآؾيبيي
ثطًٕو) ،الؾو اقت اخبؾِ ٔاؼظات ظاؼٔ تٕقظ يؼبَٔت ظاؼٔ ٔ غػاي ٔؾاؼت ثٓعانت ،ظؼيبٌ ٔ آيٕؾل پؿنكي
اضػ گؽظظ.
 21قيبقتگػاؼي زًبيت كُُعِ يبني كبؼآؾيبيي ثبيع ثّ گَّٕاي ثبنع كّ ْؿيُّْبي ظؼيبَي نؽكتكُُعگبٌ ظؼ
.
ؾيبٌ ٔلٕع ػٕاؼٌ َبضٕاقتّ يؽتجظ ثب كبؼآؾيبيي خجؽاٌ گؽظظ .يمعاؼ ٔ نيِٕ پؽظاضت ايٍ خجؽاٌ ثبيع يغبثك
ظقتٕؼانؼًم تُظيى نعِ ثبنع.
 22كًيتّي اضالق پژْٔم ثبيع ييؿاٌ ٔ ؼٔل پؽظاضت َمعي ثّ نؽكتكُُعگبٌ ظؼ يغبنؼّ ؼا تأييع كُع ،ايٍ ظٔ
.
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يٕضٕع َجبيع ثّ تؽتيجي ثبنُع كّ يهبؼكتكُُعگبٌ ازتًبني ؼا ٔاظاؼ ثّ ٔؼٔظ يب يبَعٌ ظؼ يغبنؼّ كؽظِ يب
تًًيىگيؽي ايهبٌ ؼا تست تأثيؽ لؽاؼ ظْع .تٕييّي ػبو ايٍ اقت كّ ايٍ پبظالْب ثبيع ظؼ يسعٔظِي
ثبؾپؽظاضت ْؿيُّْبي ايدبظ نعِ ثؽاي فؽظ تست پژْٔم ٔ اؼؾل َٓبظٌ ثّ ٔلت ٔي ثبنع.
 23ظؼ خؽيبٌ يك يغبنؼّي پٕنيعِ ) (Blindedظقتٕؼانؼًم اخؽايي ثبيع نؽايغي ؼا كّ تست آٌ اخبؾِي
.
نككتٍ كع ظؼيبٌ ٔخٕظ ظاؼظ ٔ فؽظي ؼا كّ چُيٍ اخبؾِاي ظاؼظ يهطى كُعْ .ىچُيٍ ثبيع قيكتًي
ٔخٕظ ظانتّ ثبنع كّ ظقتؽقي قؽيغ ثّ ظؼيبٌ يُتكت ثّ ْؽ فؽظ تست يغبنؼّ ؼا ظؼ نؽايظ اضغؽاؼي
يًكٍ قبؾظ .ثّ ػجبؼت ظيگؽ ثبيع قبضتبؼي عؽازي نٕظ كّ ظؼ ْؽ ؾيبٌ يمتضي ايكبٌ يهطى نعٌ ظؼيبٌ
ْؽ يك اؾ افؽاظ نؽكتكُُعِ ظؼ ايٍ يغبنؼّ ثكؽػت يًكٍ ثبنع.
 24ظؼ يٕاؼظي كّ يؽگي ؼش ييظْع ،ػالِٔ ثؽ گؿاؼل يٕؼظ يؽگ ،يسمك ثبيع اعالػبت يٕؼظ َيبؾ ؼا ثؽاي زًبيت
.
كُُعِ يبني ٔ كًيتّ اضالق اؼقبل ًَبيع.
راهنماهاي اختصاصي
جذب و نگهداري مشاركتكنندگان در مطالعه ،رضايتنامهي آگاهانه:

 25ثؽاي ككت اخبؾِي آگبْبَّ ،اعالػبت ثبيع ثب ؾثبَي اؼايّ نٕظ كّ ثؽاي فؽظ يٕؼظ يغبنؼّ لبثم فٓى ثبنع.
.
ًََّْٕب يب ًَبيُعِي لبََٕي ايهبٌ ثبيع فؽيت كبفي ثؽاي پؽـٔخٕ ظؼ يٕؼظ خؿييبت كبؼآؾيبيي ؼا ظانتّ
ثبنُع .ثبيع ثّعٕؼ يهطى اػالو نٕظ كّ كبؼآؾيبيي يك فؽآيُع پژْٔهي اقت كّ يهبؼكت ظؼ آٌ ظأعهجبَّ
اقت ٔ ػعو لجٕل نؽكت يب ضبؼج نعٌ اؾ كبؼآؾيبيي ظؼ ْؽ ؾيبَي يؽالجت اؾ ًََّٕ ،زمٕق ٔ قاليت ٔي ؼا
تست تأثيؽ لؽاؼ َطٕاْع ظاظ.
 26فؽظ يٕؼظ يغبنؼّ ثبيع ثّ اعالػبت ظؼ يٕؼظ ثيًّ ٔ يب قبيؽ تًٓيعات ثؽاي خجؽاٌ يعيبت َبني اؾ يهبؼكت ظؼ
.
كبؼآؾيبيي ظقتؽقي ظانتّ ثبنعْ .ىچُيٍ ٔي ثبيع ظؼ يٕؼظ ظؼيبٌْبيي كّ ظؼ يٕؼت ثؽٔؾ يعيّ يب َبتٕاَي
ثّ ظَجبل نؽكت ظؼ كبؼآؾيبيي ،ظؼ اضتيبؼ ٔي لؽاؼ ضٕاْع گؽفت آگبِ نٕظ.
 27فؽو ؼضبيتَبيّي آگبْبَّ ٔ قبيؽ اعالػبت يكتٕثي كّ ظؼ اضتيبؼ ًََّْٕب لؽاؼ ييگيؽظ ثبيع ْؽ ؾيبٌ كّ
.
اعالػبت خعيعي كّ يًكٍ اقت ثّ اخبؾِي ًََّْٕب اؼتجبط پيعا كُع ثعقت آيع ،يٕؼظ ثبؾثيُي لؽاؼ گيؽظْ .ؽ
فؽو ؼضبيتَبيّي آگبْبَّي ٔ قبيؽ اعالػبت يكتٕة ثبؾثيُي نعِ ثبيع لجم اؾ اقتفبظِ ،تبييع يب َظؽ يٕافك
كًيتّي اضاللي ؼا ظؼيبفت كُع .ظؼ يٕؼت ثعقت آيعٌ اعالػبت خعيعي كّ يًكٍ اقت تًبيم ًََّْٕب ثّ
اظايّي يهبؼكت ظؼ يغبنؼّ ؼا تست تأثيؽ لؽاؼ ظْعًََّْٕ ،ب يب ًَبيُعگبٌ لبََٕي ايهبٌ ثبيع ثّ يٕلغ اؾ آَٓب
اعالع پيعا كُُع ٔ اَتمبل ايٍ اعالػبت ثبيع يكتُع نٕظ.
 28ظؼ ؾيبٌ ظؼيبفت ؼضبيتَبيّ ،ثبيع ازتيبط نٕظ كّ نؽكت كُُعگبٌ ؼضبيت ضٕظ ؼا تست يسظٕؼيت ٔ ثّ
.
ػهت ٔاثكتگي ظؼيبَي ،اظاؼي ٔ  ...ثّ فؽظ گيؽَعِي ؼضبيت َعاظِ ثبنُع .ظؼ ايٍگَّٕ يٕاؼظ ؼضبيتَبيّي
آگبْبَّ ثبيع تٕقظ فؽظ ظيگؽي كّ اعالع كبفي اؾ يغبنؼّ ظانتّ ٔ ظؼ ػيٍ زبل خؿٔ پژْٔمگؽاٌ َجبنع ٔ ظؼ
چُيٍ ؼاثغّاي ثب يٕؼظ َجبنع ،ككت نٕظ.
 29ظؼ عٕل يعت ؾيبٌ كبؼآؾيبيي ٔ پف اؾ آٌ ،يسمك يب يٕقكّ پژْٔهي ثبيع اعًيُبٌ زبيم ًَبيُع كّ
.
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يؽالجتْبي پؿنكي كبفي ظؼ ؾيبٌ ٔلٕع ْؽ ٔالؼّ يب ػبؼضّ َبضٕاقتّ يؽتجظ ثب كبؼآؾيبيي (نبيم يمبظيؽ
آؾيبيهگبْي َبيغهٕة ٔ  )...ثّ نؽكتكُُعگبٌ اؼايّ گؽظيعِ اقت .يسمك ثبيع آگبْي الؾو ظؼ ؾييُّي ايٍ
ػٕاؼٌ ٔ ٔلبيغ َبضٕاقتّ ٔ ايٍ كّ ظؼ يٕؼت ثؽٔؾ ْؽگَّٕ ػبؼضّ ثبيع فؽظ يسمك ؼا يغهغ ًَبيع ثّ
نؽكتكُُعگبٌ اؼايّ ًَبيع.
ْ 30يچيك اؾ اػضبء تيى پژْٔم زك َعاؼَع نؽكتكُُعگبٌ ؼا ثؽاي اظايّ يهبؼكت يغبنؼّ ،يٕؼظ اخجبؼ ،تغًيغ،
.
اغٕا ،تٓعيع ٔ يب تست يسظٕؼيت لؽاؼ ظُْع.
 31يكتُعات يكتٕة كبؼآؾيبيي (فؽو ؼضبيتَبيّ ٔ  ٔ )...يػاكؽات نفبْي ثب نؽكتكُُعگبٌ َجبيع ثّ ؾثبَي ثبنع
.
كّ افؽاظ يب ًَبيُعگبٌ لبََٕي آَٓب ثطٕاُْع يب ثُظؽ ثؽقع كّ ثطٕاُْع اؾ زمٕق لبََٕي ضٕظ چهىپٕني كُُع.
ًْچُيٍ َسِٕي َگبؼل يكتُعات فٕق َجبيع ثّ گَّٕاي ثبنع كّ اؾ يكؤٔنيت يسمك ،يٕقكّي پژْٔهي،
زًبيت كُُعِي يبني يب  ...قهت يكئٕنيت نٕظ.
 32لجم اؾ يهبؼكت فؽظ ظؼ كبؼآؾيبيي فؽو ؼضبيتَبيّ يكتٕة ثبيع تٕقظ فؽظ يب ًَبيُعِ لبََٕي ٔي ٔ فؽظي كّ
.
فؽو ؼضبيتَبيّ ؼا ثؽاي نؽكتكُُعِ تٕضير ظاظِ ،ايضب نعِ ٔ تبؼيص ظؼ آٌ ظؼج گؽظظ.
 33اگؽ فؽظ نؽكتكُُعِ يب ًَبيُعِ لبََٕي ٔي لبظؼ ثّ ضٕاَعٌ ؼضبيتَبيّ َجبنع ،ثبيع يك فؽظ ػبلم ،ثب قٕاظ ٔ
.
ثيغؽف ظؼ خؽيبٌ تٕضيسبت فؽو ؼضبيتَبيّ زضٕؼ ظانتّ ثبنع .ثؼع اؾ ايُكّ فؽظ نؽکت کُُعِ يب ًَبيُعِ
لبََٕي ٔي نفبْبً ثب اَدبو كبؼآؾيبيي يٕافمت ًَٕظ ،ثبيع فؽو ؼضبيتَبيّ ؼا ايضبء (يب اثؽ اَگهت ضٕظ ؼا ظؼج
ًَبيُع) ًَبيع .فؽظ ػبلم ثيغؽف َيؿ ثبيع فؽو ؼضبيتَبيّ ؼا ايضبء ٔ تبؼيص ؼا ثجت کُع .فؽظ ػبلم ،ثب قٕاظ ٔ
ثيغؽف ثبيع گٕاْي ًَبيع كّ اعالػبت فؽو ؼضبيتَبيّ ثغٕؼ ظليك ثؽاي نؽكتكُُعِ يب ًَبيُعِ لبََٕي ٔي
تٕضير ظاظِ نعِ ٔ ؼضبيت آؾاظاَّ اؾ ايٍ افؽاظ اضػ گؽظيعِ اقت.
 34تٕضيسبت يؽتجظ ثب اضػ ؼضبيت ،فؽو ؼضبيت َبيّ ٔ قبيؽ يكتُعات اؼائّ نعِ ثّ نؽكتكُُعگبٌ ثبيع زبٔي
.
اخؿاء ؾيؽ ثبنُع:
 1ـ  .39ايٍ كبؼآؾيبيي ثّيُظٕؼ يك پژْٔم اَدبو ييگؽظظ.
 2ـ ْ .39عف كبؼآؾيبيي
 3ـ  .39ظؼيبٌ (يب يعاضهّ) ظؼ كبؼآؾيبيي ٔ ازتًبل تطًيى تًبظفي ثّ ْؽ ظؼيبٌ يب يعاضهّ
 4ـ  .39ؼٔلْبي پيگيؽي نبيم ؼٔلْبي تٓبخًي ٔ غيؽتٓبخًي
 5ـ  .39يكؤٔنيت نؽكتكُُعگبٌ
 6ـ  .39خُجّْبيي اؾ كبؼآؾيبيي كّ يبْيت پژْٔهي ظاؼظ.
 7ـ  .39يطبعؽات لبثم پيمثيُي كبؼآؾيبيي ثؽاي نؽكتكُُعگبٌ.
 8ـ  .39تجييٍ يُبفغ يٕؼظ اَتظبؼ ثؽاي نؽكتكُُعگبٌ ،چُبَچّ ظؼ يك كبؼآؾيبيي ْيچگَّٕ يُبفؼي پيمثيُي
ًَينٕظ ثبيع نؽكتكُُعِ اؾ آٌ آگبِ ثبنع.
 9ـ  .39ؼٔنٓبي ظؼيبَي خبيگؿيٍ كّ يًكٍ اقت ظؼ ظقتؽـ نؽكتكُُعِ ثبنع ثّ ًْؽاِ يُبفغ ٔ ضغؽات
ثبنمِٕ آَٓب
 10ـ  .39غؽايت ٔ ظؼيبٌ يعيبتي كّ ظؼ خؽيبٌ كبؼآؾيبيي يًكٍ اقت ثؽاي فؽظ ايدبظ نٕظ.
 11ـ  .39ظؼ يٕؼتيكّ ٔخٓي ظؼ لجبل يهبؼكت نؽكتكُُعگبٌ ظؼ يغبنؼّ پؽظاضت يينٕظ .ييؿاٌ ٔ َسِٕ
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پؽظاضت آٌ غكؽ نٕظ.
 12ـ  .39ثبؾپؽظاضت يطبؼخي كّ نؽكتكُُعِ ظؼ عٕل يغبنؼّ اؾ خيت ضٕظ ييپؽظاؾظ.
 13ـ  .39يهبؼكت افؽاظ ظؼ كبؼآؾيبيي ظأعهجبَّ ثٕظِ ٔ نؽكتكُُعگبٌ ظؼ ْؽ يؽزهّ اؾ كبؼآؾيبيي ايٍ زك ؼا
ظاؼَع كّ اؾ يغبنؼّ ضبؼج نَٕع ثعٌٔ ايُكّ خؽيًّ نعِ يب اؾ يُبفغ ظؼيبٌ ثيثٓؽِ نَٕع.
 14ـ َ .39بظؽ ،كًيتّ ػهًي ،كًيتّ اضاللي ٔ  ...ثّيُظٕؼ نُبقبيي ؼٔنٓبي كبؼآؾيبيي ثبنيُي ظقتؽقي
يكتميى ثّ اعالػبت ثبنيُي ثجت نعِ ضٕاُْع ظانت (ثب ؼػبيت ايم يسؽيبَّ ثٕظٌ ظاظِْبي افؽاظ) كّ اخبؾِ
ايٍ ظقتؽقي ثب ايضبي فؽو ؼضبيتَبيّ اؾ افؽاظ يب ًَبيُعگبٌ لبََٕي آَٓب اضػ ضٕاْع گؽظيع.
 15ـ  .39اعالػبت يؽتجظ ثب نُبقبيي افؽاظ ،يسؽيبَّ ثٕظِ ٔ ظقتؽقي ثّ آَٓب يؽفبً ثؽ اقبـ لٕاَيٍ ٔ يمؽؼات
خبؼي ايكبٌ پػيؽ ضٕاْع ثٕظ .چُبَچّ َتبيح كبؼآؾيبيي يُتهؽ نٕظْٕ ،يت افؽاظ يسؽيبَّ ضٕاْع يبَع.
 16ـ  .39چُبَچّ اعالػبت خعيعي ظؼ يٕؼظ قاليت افؽاظ يب تأثيؽگػاؼ ثؽ تعأو يهبؼكت آَٓب ظؼ ظقتؽـ لؽاؼ
گيؽظ ،نؽكتكُُعگبٌ يب ًَبيُعگبٌ لبََٕي آَٓب ثبيع ظؼ ْؽ ؾيبٌ اؾ ايٍ اعالػبت يغهغ نَٕع.
 17ـ  .39نطى يب انطبيي كّ نؽكتكُُعگبٌ ييتٕاَُع ظؼ ؾيبٌ ٔلٕع ػٕاؼٌ َبضٕاقتّ يب ككت اعالػبت
ثيهتؽ ،ثب آَٓب تًبـ ثگيؽَع.
 18ـ  .39پيمثيُي ٔ تٕييف نؽايغي كّ ظؼ آٌ نؽايظ ،نؽكت فؽظ ظؼ يغبنؼّ يًكٍ اقت ضبتًّ يبثع.
 19ـ  .39يعت ؾيبٌ يٕؼظ اَتظبؼ يهبؼكت افؽاظ ظؼ كبؼآؾيبيي
 20ـ  .39تؼعاظ تمؽيجي نؽكتكُُعگبٌ يغبنؼّ
 21ـ  .39يُجغ فؽأؼظِ يٕؼظ پژْٔم
 22ـ  .39تؼبؼٌ يُبفغ ازتًبني پژْٔمگؽاٌ ٔ ٔاثكتگيْبي زؽفّاي ايهبٌ.
 23ـ َ .39بو ٔ تطًى ْؽ يك اؾ اػضبء تيى پژْٔم كّ ظؼ اؼتجبط ثب نؽكت كُُعِ لؽاؼ ظاؼَع.
 35لجم اؾ يهبؼكت ظؼ كبؼآؾيبيي ،نؽكتكُُعگبٌ يب ًَبيُعگبٌ لبََٕي آَٓب ثبيع يك َكطّ اؾ ؼضبيت َبيّْبي
.
ايضبء نعِ ٔ ظاؼاي تبؼيص ٔ قبيؽ يكتُعات يكتٕة ؼا ظؼيبفت ًَبيُع ٔ چُبَچّ ظؼ عٕل اخؽاي كبؼآؾيبيي
فؽيٓبي ؼضبيت َبيّ تغييؽاتي ًَبيع ثبيع يك َكطّ اؾ فؽيٓبي ايضبء نعِ ٔ ظاؼاي تبؼيص خعيع َيؿ ثّ آَٓب
اؼائّ گؽظظ.
 36چُبَچّ ظؼ يك كبؼآؾيبيي (ظؼيبَي يب غيؽظؼيبَي) ،نؽكتكُُعگبٌ افؽاظي ثبنُع كّ فمظ اؾ ًَبيُعگبٌ لبََٕي
.
آَٓب ؼضبيت اضػ نعِ ثبنع (كٕظكبٌ ،ثيًبؼاٌ ثب ؾٔال ػمهي نعيع ٔ  )...ثبيع نؽكتكُُعگبٌ تب زع يًكٍ ٔ
لبثم فٓى اؾ كبؼآؾيبيي اعالع زبيم ًَٕظِ ٔ ظؼ يٕؼت ايكبٌ فؽيٓبي ؼضبيت َبيّ ؼا ايضبء ًَٕظِ ٔ تبؼيص ؼا
ثجت ًَبيُع.
 37ظؼ كبؼآؾيبييٓبي غيؽظؼيبَي (كبؼ آؾيبييٓبيي كّ ظؼ آٌ قٕظ يكتميى ثبنيُي ثؽاي افؽاظ پيمثيُي ًَينٕظ)،
.
نؽكتكُُعگبٌ ثبيع نطًبً فؽيٓبي ؼضبيتَبيّ ؼا ايضبء ًَٕظِ ٔ تبؼيص يؽثٕعّ ؼا ثجت ًَبيُع.
يٕاؼظي كّ اقتثُبئبً اضػ ؼضبيت ييتٕاَع اؾ ًَبيُعِ لبََٕي نؽكت كُُعِ اَدبو نٕظ ثّ نؽذ غيم اقت:
 1ـ  .42ضغؽات پيمثيُي نعِ ظؼ افؽاظ پبييٍ ثبنع.
 2ـ  .42پيبيعْبي يُفي ؼٔي قاليت افؽاظ پبييٍ يب زعالم ثبنع.
 3ـ  .42اَدبو كبؼآؾيبيي يُغ لبََٕي َعانتّ ثبنع.
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 4ـ  .42كًيتّ اضالق اضػ ؼضبيت اؾ ًَبيُعگبٌ لبََٕي نؽكت كُُعگبٌ ؼا كبفي ثعاَع ٔ ايٍ يٕضٕع ظؼ تبييعيّ
يكتٕة آَٓب يٕخٕظ ثبنع.
 38ظؼ يٕاؼظ كبؼآؾيبيي كّ ثّ يُظٕؼ ثؽؼقي ؼٔل ظؼيبَي يب تهطيى ظؼ يٕاؼظ أؼژاَف عؽازي نعِ ٔ ايكبٌ
.
پيمثيُي ؼٔني ثؽاي اضػ ؼضبيت آگبْبَّ اؾ ًََّْٕب لجم اؾ ثؽٔؾ نؽايظ أؼژاَف ٔخٕظ َعاؼظ ،الؾو اقت ظؼ
ظقتٕؼانؼًم ،تًٓيعات الؾو خٓت زعاكثؽ تالل ثؽاي اضػ ؼضبيت آگبْبَّ اؾ ًَبيُعگبٌ لبََٕي ايهبٌ ظؼ
فؽيت يًكٍ تب اَدبو يعاضهّ ظؼيبَي يب تهطيًي يٕؼظ كبؼآؾيبيي ظيعِ نٕظ .ظؼ يٕؼتيكّ ًَبيُعِ لبََٕي
نؽكت كُُعِ ظؼ ظقتؽـ َجبنعٔ ،ؼٔظ افؽاظ ثّ يغبنؼّ يُٕط ثّ ؼػبيت تًٓيعات غكؽ نعِ ظؼ ظقتٕؼانؼًم
ثؽاي اضػ ؼضبيت ٔ َيؿ تبئيعيّ كًيتّ اضالق ييثبنع.
 39چُبَچّ ثّ ْؽ ظنيهي كبؼآؾيبيي لجم اؾ يٕػع يمؽؼ ضبتًّ يبفتّ يب تؼهيك گؽظظ ،يٕقكّ پژْٔهي يب يسمك ثبيع
.
نؽكت كُُعگبٌ ؼا اؾ ايٍ يٕضٕع يغهغ ًَٕظِ ٔ ثّ آَٓب اعًيُبٌ ظُْع كّ ظؼيبٌ يُبقت ٔ پيگيؽي يٕؼظ َيبؾ
ثؽاي آَٓب اَدبو ضٕاْع گؽظيع.
دارونما:

 40فٕايع ،ضغؽات ،ػٕاؼٌ ٔ ،كبؼآيي ؼٔل خعيع ثبيع ظؼ يمبثم ثٓتؽيٍ ؼٔلْبي پيمگيؽاَّ ،تهطيًي ،يب
.
ظؼيبَي يٕخٕظ يٕؼظ يمبيكّ لؽاؼ گيؽظ.
 41اقتفبظِ اؾ ظاؼًَٔب ظؼ كبؼآؾيبييٓبي ثبنيُي ٔلتيكّ ظؼيبٌ يب يعاضالت اقتبَعاؼظ ٔخٕظ ظانتّ ثبنع ،ثّعٕؼ
.
يؼًٕل غيؽلبثم لجٕل اقت ،يٕاؼظيكّ اقتفبظِ اؾ ظاؼًَٔب ظؼ زضٕؼ ظؼيبٌ اقتبَعاؼظ يدبؾ ييثبنع .ػجبؼتُعاؾ:
 1ـ  .46نٕاْعي اؾ اثؽثطهي ثيهتؽ ظؼيبٌ اقتبَعاؼظ َكجت ثّ ظاؼًَٔب ٔخٕظ َعانتّ ثبنع.
 2ـ  .46ػعو ٔخٕظ ظؼيبٌ اقتبَعاؼظ ثطبعؽ يسعٔيتٓبي ْؿيُّ يب ػعو تأييٍ پبيعاؼ آٌ ظؼ ظقتؽـ َجبنع .انجتّ
يُظٕؼ اؾ يسعٔظيتٓبي پؽظاضت ْؿيُّ اؾ ظيعگبِ َظبو قاليت ييثبنع .ثُبثؽايٍ ايٍ يٕؼظ نبيم زبنتي كّ
تأييٍ ظؼيبٌ اقتبَعاؼظ اثؽ ثطم ثؽاي افؽاظ غُي يك خبيؼّ يًكٍ ٔ ثؽاي افؽاظ كىظؼآيع غيؽيًكٍ ثبنع،
ًَيگؽظظ.
 3ـ .46چُبَچّ خبيؼّ ثيًبؼاٌ يٕؼظ يغبنؼّ َكجت ثّ ظؼيبٌ اقتبَعاؼظ يمبٔو ثٕظِ ٔ ظؼيبٌ اقتبَعاؼظ خبيگؿيٍ
ثؽاي آَبٌ ٔخٕظ َعانتّ ثبنع.
 4ـ ٔ .46لتيكّ ْعف كبؼآؾيبيي ثؽؼقي تأثيؽ تٕاو يك ظؼيبٌ ثًٓؽاِ ظؼيبٌ اقتبَعاؼظ ثبنع ٔ ثّ ْؽ ظنيهي كهيّ
افؽاظ يٕؼظ يغبنؼّ ،ظؼيبٌ اقتبَعاؼظ ؼا ظؼيبفت ًَٕظِ ثبنُع.
 5ـ ٔ .46لتيكّ ثيًبؼاٌ ظؼيبٌ اقتبَعاؼظ ؼا تسًم ًَيًَبيُع ٔ اگؽ ثيًبؼاٌ ؼٔي ظؼيبٌ اقتبَعاؼظ َگّ ظانتّ
نَٕع ،ػٕاؼٌ يؽتجظ ثب ظؼيبٌ ٔ ؾيبَٓبي غيؽلبثم ثؽگهت ثب ْؽ نعتي ثؽاي آَٓب ايدبظ نٕظ.
46.1ؾيبَي كّ يك ؼٔل پيمگيؽي ،تهطيى ،يب ظؼيبٌ ثؽاي يك ٔضؼيت ضفيف يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ
. -6
ييگيؽظ ٔ ثيًبؼاَي كّ ظاؼًَٔب ظؼيبفت ييكُُع تست ضغؽ اضبفي نعيع يب غيؽلبثم ثؽگهتي لؽاؼ
ًَيگيؽَع.
 42اقتفبظِ اؾ خؽازي ظؼٔغيٍ ثؼُٕاٌ ظاؼًَٔب ػًٕيبً پػيؽفتّ َيكت يگؽ ظؼ يٕاؼظيكّ كهيّ نؽٔط ؾيؽ يبظق
.
ثبنع:
 42-1ـ پيبيع يٕؼظ قُدم قٕثژكتيٕ ثبنع( .اؾ لجيم ظؼظ ،كيفيت ؾَعگي ٔ )...
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 42-2ـ خؽازي اقتبَعاؼظ لبثم ليبـ ٔخٕظ َعانتّ ثبنع ٔ تُٓب ؼاِ قُدم ظليك اثؽ ثطهي يعاضهّ ،اقتفبظِ
اؾ كُتؽل خؽازي ظؼٔغيٍ ثبنع.
 42-3ـ ضغؽ خؽازي ظؼٔغيٍ ثّ زع لبثم لجٕني پبييٍ ثبنع.
 42-4ـ ثيًبؼاٌ ثب آؾاظي كبيم ٔ ثب آگبْي اؾ ايُكّ يًكٍ اقت يٕؼظ خؽازي ظؼٔغيُي لؽاؼ ثگيؽَع كّ ْيچ
َفغ ظؼيبَي ثؽاي آَٓب َعاؼظ ؼضبيت كتجي ظاظِ ثبنع.
 42-5ـ كًيتّ اضالق اَدبو خؽازي ظؼٔغيٍ ؼا ظؼ يٕؼظ يعاضهّ يٕؼظ َظؽ ثب ؼػبيت ظقتٕؼانؼًم اؼائّ نعِ
يدبؾ تهطيى ثعْع.
كميته اخالق:

 43كًيتّ اضالق يكؤٔنيت ظايًي َظبؼت ثؽ اخؽاي اضاللي پژْٔم ؼا ثؽ ػٓعِ ظاؼظ ،نػا ثبيكت ظؼ يٕؼظ تًبيي
.
تغييؽات ظقتٕؼانؼًم يغبنؼّ ٔ ْؽ زبظثّي َبيُبقت خعي ظؼ عٕل يغبنؼّ آگبِ گؽظظْ ،ىچُيٍ ْؽ اعالػبت
خعيعي كّ يًكٍ اقت ايُيت ًََّْٕبي يغبنؼّ يب اخؽاي يغبنؼّ ؼا تست تأثيؽ لؽاؼ ظْع ثبيع ثّ اعالع ايٍ
كًيتّ ثؽقع.
ٔ 44ظبيف ٔ يكؤٔنيتٓبي كًيتّ اضالق ػجبؼت اقت اؾ:
.
 1ـ  .50ايٍ كًيتّ ثبيع زبيي زمٕق ٔ قاليت تكتك افؽاظ نؽكتكُُعِ ظؼ يغبنؼّ ثبنع ٔ تٕخّ ضبو ثّ
نؽكتكُُعگبٌ آقيتپػيؽ ظانتّ ثبنع.
 2ـ  .50ايٍ كًيتّ ثبيع ظقتؽقي ثّ يكتُعات ؾيؽ ظانتّ ثبنع :ظقتٕؼانؼًم كبؼآؾيبيي ٔ ايالزيّْبي آٌ ،فؽو
يكتٕة ؼضبيتَبيّ ،اثؿاؼ فؽاضٕاَي افؽاظ (آگٓي ٔ  ،)...اعالػبت يكتٕة اؼائّ نعِ ثّ افؽاظ نؽكتكُُعِ ،كتبثچّ
ؼاًُْبي پژْٔهگؽاٌ (اعالػبت ثبنيُي ٔ غيؽثبنيُي يؽتجظ ثب فؽأؼظِ يٕؼظ تسميك) ،اعالػبت ظؼظقتؽـ ظؼ يٕؼظ
ثيضؽؼ ثٕظٌ فؽأؼظِ ،اعالػبت يؽتجظ ثب پؽظاضت ثّ نؽكتكُُعگبٌ ٔ خجؽاٌ ْؿيُّْبي تؽظظ آَبٌ ،آضؽيٍ
كبؼَبيّ پژْٔهي ( )CVيسمك ٔ ظيگؽ يكتُعاَي كّ كًيتّ يًكٍ اقت خٓت اَدبو يكؤٔنيتٓبي ضٕظ ثعآَب َيبؾ
ظانتّ ثبنع.
 3ـ  .5كًيتّ ثبيع ظؽف يعت ؾيبٌ لبثم لجٕني ظقتٕانؼًم كبؼآؾيبيي ثبنيُي ؼا ثؽؼقي ًَٕظِ ،كتجب َظؽ ضٕظ ؼا
ثّيٕؼت يكي اؾ زبالت ؾيؽ اؼائّ ظْع :تأييع ،تأييع ثب اَدبو ايالزبت ،ؼظ ،ضبتًّ يب تؼهيك ْؽ َظؽ يثجت ظؼ
گػنتّ.
 4ـ  .5كًيتّ ثبيع ثؽ اقبـ كبؼَبيّ پژْٔهگؽ يب قبيؽ يكتُعات يؽتجظ ،يالزيت يسمك ؼا ثؽؼقي ًَبيع.
 5ـ  .5كًيتّ ثبيع ثؽؼقيٓب يب َظبؼتٓبي يعأيي (پبيم) ظؼ فٕايم يهطى ظؼ كبؼآؾيبييٓبي ظؼ زبل اَدبو ظانتّ
ثبنع .فٕايم ؾيبَي ايٍ اؼؾيبثيٓب يتُبقت ثب ظؼخّ ضغؽ يتٕخّ نؽكتكُُعگبٌ تؼييٍ ضٕاْع گؽظيع .نيكٍ ظؼ
ْيچ نؽايغي ثيم اؾ يكقبل َطٕاْع ثٕظ.
 6ـ  .5ؾيبَيكّ يك كبؼآؾيبيي غيؽظؼيبَي ثب ؼضبيت ًَبيُعِ لبََٕي افؽاظ ثب ؼػبيت يًهست آَٓب اَدبو يينٕظ ،ايٍ
كًيتّ ثبيع ثؽؼقي ٔ تؼييٍ ًَبيع كّ آيب ظقتٕؼانؼًم ٔ قبيؽ يكتُعات ثمعؼ كبفي ثّ يٕضٕػبت يؽتجظ اضاللي
پبقص ظاظِ ٔ يغبنؼّ يُغجك ثؽ ظقتٕؼانؼًم اخؽا يينٕظ.
 7ـ  .5ظؼ يٕاؼظيكّ ثؽ اقبـ ظقتٕؼانؼًم كبؼآؾيبيي اضػ ؼضبيت نؽكتكُُعگبٌ يب ًَبيُعگبٌ لبََٕي آَٓب يًكٍ
َجبنع ،ايٍ كًيتّ ثبيع ثؽؼقي ٔ تؼييٍ ًَبيع كّ آيب ظقتٕؼانؼًم ٔ قبيؽ يكتُعات ثمعؼ كفبيت ثّ يٕضٕػبت
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يؽتجظ اضاللي پبقص ظاظِ ٔ يُغجك ثؽ ظقتٕؼانؼًم تُظيًي ييثبنع؟
 8ـ  .50كًيتّ ثبيع يمعاؼ ٔ نيِٕ پؽظاضت ثّ نؽكتكُُعگبٌ ؼا ثؽؼقي ًَٕظِ ٔ اعًيُبٌ زبيم ًَبيع كّ
ْيچگَّٕ يهكهي ظؼ ؾييُّ اخجبؼ يب پؽظاضت غيؽضؽٔؼي ثّ نؽكتكُُعگبٌ ٔخٕظ َعاؼظْ .ؿيُّْب ثبيع ثغٕؼ
يسير ظؼ عٕل يغبنؼّ تمكيى نعِ ٔ َجبيع ثّ پبيبٌ ؼقبَعٌ يغبنؼّ تٕقظ نؽكتكُُعگبٌ يُٕط گؽظظ.
 9ـ  .50كًيتّ ثبيع يغًئٍ گؽظظ كّ اعالػبت يؽتجظ ثب پؽظاضت (نيِٕ ،يمعاؼ ٔ خعٔل پؽظاضت) ظؼ فؽو ؼضبيت
َبيّ يكتٕة ٔ قبيؽ يكتُعات اؼائّ نعِ ثّ افؽاظ يٕخٕظ ثٕظِ ٔ َسِٕ پؽظاضت ْؿيُّْب َيؿ يهطى ثبنع.
مىارد خاص:

 45چُبَچّ ثؽاي يك كبؼآؾيبيي ثبنيُي فبؾ يك ،نؽكتكُُعِ ؾٌ يٕؼظ َيبؾ ثبنع ،ييثبيكت ايٍ افؽاظ ظؼ قٍ
.
ثبؼٔؼي َجٕظِ يب اؾ ؼٔنٓبي لغؼي پيهگيؽي اؾ ثبؼظاؼي اقتفبظِ كُُع.
 46ظؼ كبؼآؾيبييْبي ثبنيُي ؼٔلْبي پيهگيؽي اؾ ثبؼظاؼي ،ظؼ يٕؼت زبيهّ نعٌ فؽظ نؽكتكُُعِ ثؼهت ػعو
.
تأثيؽ ؼٔل يؽثٕعّ ،ثبيع كٕظكبٌ آَٓب اؾ َظؽ ٔخٕظ ْؽ َٕع َبُْدبؼي پيگيؽي گؽظَع.
 47اؾ آَدب كّ ضغؽات ٔاككٍْبي  recombinantثّ ضٕثي نُبضتّ َهعِ اقت ،ظؼ كبؼآؾيبييْبي ايٍ َٕع
.
ٔاككٍْب افؽاظ ثبيع ثّعٕؼ ظليك پيگيؽي گؽظَع.
 48ظؼ يٕؼظ ظاؼٔيي كّ لجالً ثؽاي اَعيكبقيٌٕ ظؼيبَي ضبيي يٕؼظ كبؼآؾيبيي فبؾ يك لؽاؼ گؽفتّ ،ثؽاي ثؽؼقي
.
اَعيكبقيٌٕ خعيع َيبؾ ثّ اخؽاي فبؾ يك ًَيثبنع.
 49ظؼ كبؼآؾيبيي ظؼيبَٓبي قُتي يؽقٕو (ثّ تهطيى كًيتّ اضالق) َيبؾ ثّ يغبنؼبت فبؾ يك ٔ ظٔ َيكت .ظؼ
.
يٕؼتيكّ گؿاؼنبت يب نٕاْعي اؾ تٕككيكيتي ثؽاي ظؼيبٌ گيبْي ٔخٕظ ظانتّ يب ظاؼٔي گيبْي يؿثٕؼ ثبيع
ثيم اؾ قّ يبِ اقتفبظِ نٕظ اَدبو فبؾ ظٔ ضؽٔؼي ضٕاْع ثٕظ.
 50ظؼ كبؼآؾيبييْبي ثب ؼاظيبقيٌَٕٕ ،ع ٔ ظٔؾ يعاضهّ ثبيع ثّ تبييع كًيتّ اضالق ؼقيعِ ثبنع .ايٍ تبييعيّ َيؿ
.
ثبيع ثؽ اقبـ َظؽ يهٕؼتي يك كًيتّ تطًًي ثبنع.
 51ظأعهجبٌ قبنى ظؼ كبؼآؾيبييْبي ثب ؼاظيبقيٌٕ ثبيع ثيم اؾ  50قبل قٍ ظانتّ ثبنُع .ظؼ يٕؼتي ييتٕاٌ اؾ
.
افؽاظ ثب قٍ كًتؽ اقتفبظِ كؽظ كّ يغبنؼّ يؽثٕط ثّ گؽِٔ قُي ايهبٌ ثبنع .تؼعاظ نؽكتكُُعگبٌ ثبيع ظؼ
زعالم ييؿاٌ يًكٍ ثب تٕخّ ثّ ْعف يغبنؼّ ٔ ظلت يٕؼظ َيبؾ اَتطبة نٕظ.
پزداخت غزامت

 52ظؼ يٕؼظ يعيّاي كّ ثؽ اقبـ ازتًبالت ،لبثم اَتكبة ثّ يعاضهّ تست كبؼآؾيبيي يب ْؽ يعاضهّ ثبنيُي كّ ظؼ
.
عي كبؼآؾيبيي اَدبو يينٕظ ،ثبنع ثّ َسٕي كّ اگؽ فؽظ ٔاؼظ يغبنؼّ ًَينع چُيٍ اتفبلي ثؽاي ٔي ؼش
ًَيظاظ ،ثبيع ثّ نؽكت كُُعِ غؽايت پؽظاضت نٕظ.
 53ييؿاٌ غؽايت ثبيع يتُبقت ثب عجيؼت ،نعت ٔ پبيعاؼي يعيّ ايدبظ نعِ ثٕظ ٔ ثبيع ثب ييؿاٌ تؼييٍ ظيّ ٔ يب
.
اؼل كّ ثؽ اقبـ لٕاَيٍ ٔ يمؽؼات خبؼي ظؼ قيكتى لضبيي كهٕؼ اخؽا يينٕظًْ ،بُْگ ثبنع.
 54ظؼ ظقتٕؼانؼًم كبؼآؾيبيي ثبيع يهطى نٕظ كّ يكئٕل پؽظاضت غؽايت چّ فؽظ يب قبؾيبَي ييثبنع.
.
 55ؾيبَيكّ آقيت يكتميًبً ثّ ٔاقغّ كبؼآؾيبيي َيكت ايب ثّ ٔاقغّ ْؽگَّٕ العايي اقت كّ ثّ يُظٕؼ تالل
.
ثؽاي ظؼيبٌ ٔاكُهٓبي َبيغهٕة ظاؼٔ يٕؼت گؽفتّ اقت ،ثبيع غؽايت پؽظاضت گؽظظ.
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 56ثّ كٕظكبَي كّ ثؼهت يهبؼكت يبظؼ ثبؼظاؼ ،ظؼ ؼزى يبظؼ ظچبؼ آقيت نعِاَع غؽايت تؼهك ييگيؽظ.
.
 57پؽظاضت غؽايت ثبيع ثعٌٔ ايُكّ َيبؾ ثبنع ثيًبؼ ثبثت كُع آقيت َبني اؾ قٓماَگبؼي نؽكت ظاؼٔيي يب
.
پژْٔهگؽ ثٕظِ ،اَدبو نٕظ ٔ ثيًبؼ َجبيع يدجٕؼ ثبنع ثؽاي ظؼيبفت غؽايت ثّ ظاظگبِ نكبيت كُع.
 58پؽظاضت غؽايت ثبيع يؽفَظؽ اؾ ايُكّ ثّ ثيًبؼ ظؼ يٕؼظ ازتًبل ثؽٔؾ آقيت اعالع ظاظِ نعِ ٔ ؼضبيت
.
آگبْبَّ اؾ ٔي اضػ نعِ اقت ،يٕؼت پػيؽظ.
 59ظؼيبفت ثؽائت َبيّ ثّ ًْؽاِ ؼضبيتَبيّ آگبْبَّ يًُٕع اقت ٔ پژْٔهگؽ يب يٕقكّْبي پژْٔم ؼا يجؽا اؾ
.
يكؤٔنيت پؽظاضت غؽايت ًَيكُع.
 60ظؼ كبؼآؾيبييْبي ظاؼٔيي كّ زبيي آَٓب نؽكت ظاؼٔيي اقت يكئٕل پؽظاضت غؽايت نؽكت ظاؼٔيي ييثبنع.
.
 61يٕاؼظ ؾيؽ يهًٕل پؽظاضت غؽايت ًَينٕظ:
.
 .61-1آقيجٓبي خؿئي (ظؼظ يب َبؼازتي يطتًؽ) يب لبثم ظؼيبٌ
ُْ .62-2گبييكّ فؽآٔؼظِ يب ظاؼٔي يٕؼظ يغبنؼّ َتٕاَع اثؽ يٕؼظ اَتظبؼ ؼا ظانتّ ثبنع.
 .61-3ظؼ زيٍ يًؽف ظاؼًَٔب ،ثيًبؼي ؼٔ ثّ ٔضبيت گػاؼظ.
 .61-4آقيجي كّ ثّ ظنيم قٓماَگبؼي تؼًعي ضٕظ ثيًبؼ ؼش ظاظِ ثبنع.
 .61-5فبؾ  4كبؼآؾيبيي ثبنيُي (ظاؼٔ ثؽاي اَعيكبقيٌٕ يٕؼظ ثؽؼقي ،يدٕؾ تدٕيؿ ظانتّ ثبنع).
 62يٕاؼظي كّ نؽكت قبؾَعِ ظاؼٔ يكئٕل پؽظاضت غؽايت َيكت ٔ پژْٔهگؽ يب يٕقكّ پژْٔهي يؽثٕعّ ،ضٕظ
.
ٔ يب اؾ عؽيك ثيًّ پژْٔم ،يكئٕل خجؽاٌ يعيبت ٔاؼظ نعِ ثّ ثيًبؼ ييثبنع ػجبؼتُع اؾ:
انف) ؾيبَي كّ ظاؼٔي يٕؼظ َظؽ ظاؼاي يدٕؾ تدٕيؿ اقت.
ة) نؽكت ظاؼٔيي ثبَي يغبنؼّ َيكت.
ج) يٕاؼظي كّ آقيت ثّ ٔقيهّ پؿنكي ايدبظ نعِ اقت كّ ظقتٕؼانؼًم ظؼيبٌ ؼا ؼػبيت َكؽظِ اقت.
ظ) يٕاؼظي كّ پؿنك ثّ عٕؼ يُبقجي اؾ پف كُتؽل ٔاكُهٓبي َبضٕاقتّ ظاؼٔ ثؽ َيبيعِ اقت.
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