
دکتر مجیدرضا خلج زاده
گروه اخالق پسشکی

دانشگاه علوم پسشکی ایران 
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هثال

ثب ّب ثیوبرعشبى اس دریکی ؽبغل قلت جزاح  
  عبیز اس ثیوبراى اػشام قجبل در دضٍّؾی اّذاف

  ارجبع دشؽک حغبة ثِ را هجلغی ، هزاکشدرهبًی
.کٌذ هی ٍاریش دٌّذُ
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هثال

دارٍیی ؽزکز یک هغٍَلیز ، دٍلشی هْن عبسهبى یک رییظ 
 ایي در ّوکبرکِ هؼبلج دشؽکبى .دارد خقَفی ثخؼ در را

 سؼذاد هبلی دریبفز داؽز چؾن ثذٍى ّغشٌذ، ؽبغل عبسهبى
 ایي سَلیذی دارٍی کبرآسهبیی ثزای را خَد ثیوبراى اس سیبدی
.کٌٌذ هی هؼزفی ؽزکز
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هثال

هؼبلجی دشؽک ثِ دشؽکی سؾخیـ آسهبیؾگبُ یک هغٍَل 
 کِ کٌذ هی اػالم اعز هؾغَل عجبثز ثِ اٍ ّوغبیگی در کِ
 ثِ دشؽک عَی اس ثیوبر ّز ارجبع اسای در سَاًذ هی اٍ

  دضٍّؼ یک اًجبم ثزای خَد هغٍَلیز سحز آسهبیؾگبُ
 ٍاریش هؼبلج دشؽک حغبة ثِ سخفیف ػٌَاى ثِ را هجلغی
 سخفیف ایي کِ کٌذ هی اظْبر خَد دلیل ػٌَاى ٍثِ .ًوبیذ
  در کٌٌذ هی ارعبل ای ًوًَِ کِ آسهبیؾگبّْبیی سوبم ثزای
.ؽَد هی گزفشِ ًظز
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هثال

ثیوبراًی اس ثغیبری ثزای ٍسایوبى سًبى هشخقـ یک 
 عًََگزافی ثِ سَفیِ کٌٌذ هی هزاجؼِ اٍ هغت ثِ کِ

 سبکیذ ٍهکزرا داؽشِ دضٍّؾی اّذاف ثزای لگي ٍ ؽکن
.ؽَد اًجبم  هغت ّوبى در اقذام ایي کِ اعز کزدُ
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هثال

ّوبیؼ درحبؽیِ دشؽکی سجْیشار ؽزکز یک  
  ضیبفز ثزگشاری ثِ اقذام ارسَدذی الوللی ثیي
  اس سؼذادی ثِ ٍ ًوَدُ هجلل ّشل یک در ؽبم

  ّذیِ سبح لخ ؽبهل ّبیی ثغشِ هؼزٍف جزاحبى
.دّذ هی
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هثال

داًؾگبّْبی اس یکی در ؽبغل ثزجغشِ اعشبد  
  ثز کِ ًوَدُ ارائِ را دضٍّؾی عزح دشؽکی، ػلَم

  یکی سَعظ ؽذُ سَلیذ دارٍی اعز قزار آى اعبط
  هَرد ثبلیٌی کبرآسهبیی عی دارٍیی ّبی ؽزکز اس

  هیلیَى عی هجلغ آى اسای ٍدر ؽذُ ٍاقغ ارسیبثی
  دعشوشد ػٌَاى ثِ دارٍیی ؽزکز جبًت اس سَهبى

.ؽَد دزداخز اٍ ثِ
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هثال

ّبی دزٍاًِ فذٍر درادارُ هغئَل هقبهبر اس یکی  
  هحذٍدیز ای ثخؾٌبهِ عی داًؾگبّْب اس یکی
  حَسُ در را اػشیبد سزک هزاکش سبعیظ ّبی

  ؽَد هی گفشِ .کٌذ هی لغَ هذسی ثزای داًؾگبُ
  هزاکش سبعیظ هجَس سؼذادی هذر ایي عی کِ

   .اعز ؽذُ فبدر خبؿ افزاد ثزای اػشیبد سزک
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سؼزیف سؼبرك

   سؼاابرك یؼٌاای خااالف یکااذیگز
آهذى ٍ هشؼزك ٍهاشاحن یکاذیگز   

ؽذى
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سؼزیف سؼبرك هٌبفغ

"تؼااض در  رهٌااضاغرضااضهیرهَلؼ مْااض  رهاا ر
ضَ روِرلضضٍتر ضر امض رحراِرایرهربَطرباِرر
هٌضاغرهْنربِرصَ ترًض ٍارتحترتاضی ررهٌاضاغررر

 ,Lo)ر".واانراّو ااتربااِرهمااضفرُرهاا رااماا 

2009)
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هٌافع تعارض تعریف

پسشکی حرفو مجلو از حرفو ىر در منافع در تعارض 
  طرف بی ناظر دیذگاه از کو دىذ می رخ ىنگامی
 ای حرفو افراد اقذامات ً گیری ،تصمیم قضاًهتا

  قرار شخصی منافع تاثیر حتت نارًا طٌر بو
(Beauchamp, 2013). بگیرد
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هٌافع تعارض تعریف

 A conflict of interest is a set of circumstances that creates a 
risk that professional judgment or actions regarding a 
primary interest will be unduly influenced by a secondary 
interest.
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هٌبفغ اٍلیِ
Primary interests include :

 promoting and protecting the integrity of research.

 the welfare of patients.

 the quality of medical education. 
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هٌبفغ ثبًَیِ
Secondary interests may include:

 financial gain .

 desire for professional advancement.

 recognition for personal achievement.

 favors to friends and family or to students and colleagues. 
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(  Fee splitting)خٌاىی سيم(1
بِرهؼٌ رپر اخترهم ا یرازرحكرالسحوِر  هضً ر  رازایرا جضعر

ب وض ربِرپسضه،ازهض طگضُ، ا  َلَشی، ا ٍخضًِرٍسض ررهراوسر
.  هضً راست

سْنرخَاّ رّو طِرربضرپر اخترهضل رّوراُرً ست،ربلىِرگرامير
اػمبض ،رتمف فر ا ى،اًؼضمر:ر ضر ا ىرّرگًَِرسَ را زضوٌ رهضًٌ 

.ر ا ىرٍرغ رُرّنرهوىيراسترًَػ رسْنرخَاّ رهحسَبرضَ 
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هثال

ثب ّب ثیوبرعشبى اس دریکی ؽبغل قلت جزاح  
  عبیز اس ثیوبراى اػشام قجبل در دضٍّؾی اّذاف

  ارجبع دشؽک حغبة ثِ را هجلغی ، هزاکشدرهبًی
.کٌذ هی ٍاریش دٌّذُ

ِثبسیبثی عالهز ثیوبر ٍدضٍّؼ:هٌبفغ اٍلی
ِدرآهذ حبفل اس ارجبع ثیوبر:هٌبفغ ثبًَی
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هثال

  رییظ یک عبسهبى هْن دٍلشی ، هغٍَلیز یک ؽازکز
دشؽااکبى هؼاابلج . دارٍیاای را در ثخااؼ خقَفاای دارد

ّوکبرکِ در ایي عابسهبى ؽابغل ّغاشٌذ، ثاذٍى چؾان      
داؽز دریبفز هابلی سؼاذاد سیابدی اس ثیوابراى خاَد را      
ثزای کبرآسهبیی دارٍی سَلیذی ایي ؽزکز هؼزفی های  

سبهیي دارٍی ثیوبراى ٍدضٍّؼ:هٌبفغ اٍلیِ. کٌٌذ
ِهٌفؼز هبلی یبغیز هبلی ًبؽی اس هَقؼیز :هٌبفغ ثبًَی

اداری
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هثال

اٍ ّوغبیگی در کِ هؼبلجی دشؽک ثِ دشؽکی سؾخیـ آسهبیؾگبُ یک هغٍَل  
 اس ثیوبر ّز ارجبع اسای در سَاًذ هی اٍ کِ کٌذ هی اػالم اعز هؾغَل عجبثز ثِ

  هجلغی دضٍّؼ یک اًجبم ثزای خَد هغٍَلیز سحز آسهبیؾگبُ ثِ دشؽک عَی
 خَد دلیل ػٌَاى ٍثِ .ًوبیذ ٍاریش هؼبلج دشؽک حغبة ثِ سخفیف ػٌَاى ثِ را

  هی ارعبل ای ًوًَِ کِ آسهبیؾگبّْبیی سوبم ثزای سخفیف ایي کِ کٌذ هی اظْبر
.ؽَد هی گزفشِ ًظز در کٌٌذ

ِاًجبم دضٍّؼ ٍ آسهبیؼ ثب کیفیز هٌبعت ثزای ثیوبر:هٌبفغ اٍلی
ِکغت درآهذ حبفل اس ارجبع ثیوبر:هٌبفغ ثبًَی
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ا جضعرب وض ربِرخَ ص(2
ا جضعرب وض ربِرهراوسر  هضً رهمؼلكربِرپسضهر

هؼضلجرروِرهٌجرربِرا جض رهٌضاغرهضل ربرایرٍیره ر
.گر  ر
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هثال

ثیوبراًی اس ثغیبری ثزای ٍسایوبى سًبى هشخقـ یک 
 عًََگزافی ثِ سَفیِ کٌٌذ هی هزاجؼِ اٍ هغت ثِ کِ

 سبکیذ ٍهکزرا داؽشِ دضٍّؾی اّذاف ثزای لگي ٍ ؽکن
.ؽَد اًجبم  هغت ّوبى در اقذام ایي کِ اعز کزدُ

ِدقز ثیؾشزدر جْز سؾخیـ ثیوبری :هٌبفغ اٍلی
ٍدضٍّؼ

ِکغت درآهذ اس عًََگزافی:هٌبفغ ثبًَی
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پذ رشرّ ا ض( 3
پااذ راميرّاا ا ضرازرصااٌض غر ا ٍ اا ،رر

سااااضزً گضىرتجْ ااااساترپسضااااى رٍر
آزهض طاااگضّ رازرجولاااِره اااض  كررر

.رتؼض در  رهٌضاغره ربضض 
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هثال

 یک ؽزکز سجْیشار دشؽکی درحبؽیِ ّوبیؼ ثیي
الوللی ارسَدذی اقذام ثِ ثزگشاری ضیبفز ؽبم در یک 

ّشل هجلل ًوَدُ ٍ ثِ سؼذادی اس جزاحبى هؼزٍف 
.ثغشِ ّبیی ؽبهل لخ سبح ّذیِ هی دّذ

ِسقذیز اس خذهبر دشؽکبى:هٌبفغ اٍلی
ِثبساریبثی هحقَل سَعظ دشؽک  :هٌبفغ ثبًَی
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مقاالت ً پژًىش( 4
سَ رهضل رهطمرنربا يرپسضاهرهحماكرٍرضاروتررررر

تَل اااا روٌٌاااا ُریر ا ٍرٍرتجْ ااااساترپسضااااى ر
ٍآزهض طگضّ ربضػثرا جض رائمالاا رها رضاَ رواِررررر

ا ايرر.رهٌضبغرهاضل رٌّگفما ر ارباِرّواراُرها رآٍ  ررررر
ائمالفرخَ راًگ سُرایراستروِرپسضهر ارب طمرربِر

بٌاضبرا يرر.ر ًبضلرًمض جرهثبترتحم كرسَقره ر ّ 
ًمض جرهٌف ،رونراّو ترجلَُرور ُرٍرب  يرٍسا لِرر

.ب رفرفربَ ىرپصٍّطگرر ارز ررسَالره ربر 
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هثال

 اعشبد ثزجغشِ ؽبغل در یکی اس داًؾگبّْبی ػلَم دشؽکی، عزح دضٍّؾی
را ارائِ ًوَدُ کِ ثز اعبط آى قزار اعز دارٍی سَلیذ ؽذُ سَعظ یکی اس 

ؽزکز ّبی دارٍیی عی کبرآسهبیی ثبلیٌی هَرد ارسیبثی ٍاقغ ؽذُ ٍدر اسای 
آى هجلغ عی هیلیَى سَهبى اس جبًت ؽزکز دارٍیی ثِ ػٌَاى دعشوشد ثِ اٍ 

.دزداخز ؽَد
ِسحقیق ثز رٍی دارٍ: هٌبفغ اٍلی
ِدرآهذًبؽی اس اًجبم سحقیق :هٌبفغ ثبًَی
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ًظض ترٍرپض صرهراوسر  هضً (ر5
ر-تطم   راارا رذیرًفغر  رهراوسرا ائِروٌٌ ُرخ هضتر

ت ٍ يروٌٌ ُررًظض تر،  هضً رربِرلحضظرلضًًَ ر  رجض گضُر
لَاً ي،رهمر اترٍرآئ يرًضهِرّضرلرا رگرامِرٍرًضرگس رربِر

ت و نرگ ریرّض  رضًَ روِربِرضر ر ضرًفغرهراوسر
.ررهذوَ ربضض 

28



هثال

 یکی اس هقبهبر هغئَل درادارُ فذٍر دزٍاًِ ّبی یکی
اس داًؾگبّْب عی ثخؾٌبهِ ای هحذٍدیز ّبی 

سبعیظ هزاکش سزک اػشیبد را در حَسُ داًؾگبُ ثزای 
گفشِ هی ؽَد کِ عی ایي هذر . هذسی لغَ هی کٌذ

سؼذادی هجَس سبعیظ هزاکش سزک اػشیبد ثزای افزاد 
.   خبؿ فبدر ؽذُ اعز
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 اّبر ّضیرهمضبلِربضرتؼض درهٌضاغ
ر:دیؾگیزاًِ  یراّجزدّب

سذٍیي هقزرار ، قَاًیي ، کذّبٍ دعشَرالؼول ّبی اخالقی
 آهَسػ اعشبًذاردّب ٍرفشبر فحیح حزفِ ای ٍ آگبُ عبسی اػضبی

در ثبة هَضَع ٍ هقبدیق سؼبرك حزفِ
دزّیشاسؽزایظ سؼبرك هٌبفغ
  آؽکبرعبسی اعالػبر هزسجظ ثب سؼبرك هٌبفغ
 عبسهبى ّبی ًظبرسی ثز فؼبلیز ّبی حزفِ ای
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هطالعات اًْاع

اولیهمطالعات  :
توصیفی  :Descriptive

تحلیلی :Analytic

ثانویهمطالعات:
روایتی  :Narrative

نظام مند  :systematic
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(اولیه)انواع مطالعات 
بيوار هْردي گسارش (Case Report)
بيواراى سریُاي (Case Series)
هقطعي هطالعَُاي (Cross Sectional Studies)
اكْلْژيك هطالعَُاي (Ecologic Studies)
ضاُدي هْرد هطالعَُاي (Case Control Studies)
ُنگرُّي هطالعَُاي (Cohort Studies)
جتربي هطالعَُاي (Experimental Studies)
ضبَجتربي هطالعَُاي (Quasi-Experimental Studies)
باليين كارآزهاييُاي (Clinical Trials)
جاهعَاي كارآزهاييُاي (Community Trials)
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36

انواع مطالعات

توصيفي تحليلي

مشاهده ايايمداخله

كارآزمايي باليني

كارآزمايي اجتماعي

كارآزمايي ميداني

مقطعي

مورد شاهدي

كوهورت

اكولوژيك

گزارش مورد

گزارش موارد



 (Clinical trial)کبرآسهبیی ثبلیٌی
الوللی ثیي عبیز در ؽذُ ارائِ سؼزیف ثزاعبط WHO،کبر 

 یک اثز ارسؽیبثی هٌظَر ثِ کِ اعز ای هغبلؼِ ثبلیٌی آسهبیی
 هی اًجبم ًگز آیٌذُ فَرر ثِ افزاد عالهز در هؼیي هذاخلِ

 جٌذ یب دردٍ هؼوَال هغبلؼِ در کٌٌذگبى ؽزکز آى ٍدر ؽَد
 اعز گزٍّی ّب گزٍُ ایي اس یکی . ؽًَذ هی ثٌذی دعشِ گزٍُ

 .ؽَد هی اًجبم آى در هذاخلِ کِ
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 (Clinical trial)کبرآسهبیی ثبلیٌی
ارسػ ٍ اثزار هقبیغِ ثزای کِ ًگز آیٌذُ اعز ای هغبلؼِ ثبلیٌی کبرآسهبیی 

 ؽبّذ گزٍُ ثب هقبیغِ در اًغبًی ّبی ًوًَِ در (ّب هذاخلِ یب) هذاخلِ یک
.ؽَد هی اًجبم

یب دشؽکی - سیغز حَسُ در دضٍّؾی ّبی ثزرعی ثبلیٌی ّبی کبرآسهبیی 
 یک اس ٍ ؽًَذ هی اًجبم ّب اًغبى رٍی ثز کِ ّغشٌذ ثْذاؽشی ّبی هزاقجز
  .کٌٌذ هی دیزٍی ؽذُ سؼییي دیؼ اس دزٍسکل

ّبی ؽیَُ یب دارٍّب هَرد در ّب دادُ آٍری جوغ ثبلیٌی ّبی کبرآسهبیی 
  .کٌٌذ هی دذیز اهکبى را جذیذ درهبًی
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اًَاع کبرآسهبیی ثبلیٌی
:کبرآسهبیی ّبی درهبًی-1
   ایي ًَع کبرآسهبیی ّب درهبى ّبی سجزثی، سزکیت

ّبی جذیذ دارٍیی، یب رٍیکزدّبی جذیذ ثِ  
. جزاحی یب دزسَدرهبًی را ثِ آسهَى هی گذارًذ
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هثال
 ارسیبثی سبثیز لیشر درهبًی کن سَاى ثز رٍی درد ثؼذ اس ػول در ثیوبراى جزاحی

ؽذُ ّزًی دیغکبل کوزی
ؽْذا ثیوبرعشبى ثِ کوزی دیغکبل ّزًی جزاحی ثزای کِ را ثیوبر 60 سؼذاد 

 گیزًذ، هی قزار ثزرعی هَرد هغبٍی گزٍُ دٍ قبلت در کٌٌذ هی هزاجؼِ سجزیش
 گزٍُ دٍ اس یکی ثزای ؽًَذ؛ هی سقغین گزٍُ دٍ ثِ سقبدفی ثغَر ثیوبراى

 ثزای ٍ گزدد هی اعشفبدُ جزاحی سخن رٍی ثز سَاى کن اسلیشر هغبلؼِ هَرد
 اس دظ درد هیشاى ؽَد، هی اعشفبدُ هؼوَل درد ضذ ّبی درهبى اس دیگز گزٍُ

Visaul  ثقزی آًبلَگ هؼیبر اس اعشفبدُ ثب گزٍُ دٍ ّز در جزاحی
Analogue Scaleؽذ هقبیغِ ثبّن ٍ گزفشِ قزار ارسیبثی هَرد.
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بالیٌی کارآزهایی اًْاع
:پیطگیری ُای کارآزهایی-2

 هبرت ُای راٍ دًبال بَ ُای کارآزهایی ایي 
 ُستٌد افرادی در بیواری از پیطگیری برای
  باید یا اًد ًبْدٍ بیواری بَ هبتال ُرگس کَ
.  کرد جلْگیری آهنا در بیواری بازگطت از
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هثال
 هقبیغِ اثز ثخؾی کبرثزد کلیٌیکی ٍارًیؼ عذین فلَرایذ ٍ آهَسػ ثْذاؽز دّبى

عبل 3ٍ دًذاى در دیؾگیزی اس دَعیذگی دًذاى ؽیزی در کَدکبى سیز 

دّبى ثْذاؽز آهَسػ ٍ فلَرایذ ٍارًیؼ رٍػ دٍ کلیٌیکی سبثیز ثزرعی ّذف ثب ٍ 
 ایي در .گزفز اًجبم کَدکبى در ؽیزی ّبی دًذاى دَعیذگی اس دیؾگیزی در دًذاى

  یبفشِ رٍیؼ آًْب دًذاى 4 حذاقل کِ عبل 3 سیز کَدک300سؼذاد کلیٌیکی هغبلؼِ
  عِ در راًذٍم ثقَرر ٍ ؽذًذ اًشخبة ؽیزاس ؽْز درهبًی ثْذاؽشی هزاکش اس ثَد

  ( 2 گزٍُ ًگزفز اًجبم ای هذاخلِ دراى کِ کٌشزل، (1 گزٍُ .ؽذًذ قزاردادُ گزٍُ
 ثزدى ثکبر ٍ دًذاى ٍ دّبى ثْذاؽز اهَسػ (3 گزٍُ ٍ دًذاى ٍ دّبى ثْذاؽز آهَسػ
  .ثَد کَدک 100 ؽبهل گزٍُ ّز .آى اس دظ هبُ 6 ٍ هغبلؼِ اثشذا در فلَرایذ ٍارًیؼ

 دیؾگیزی ّذف ثب ٍ دارًٍوب ثب کٌشزل کَر، عَیِ یک سقبدفی، ثقَرر عزح ایي
   .ؽذ اًجبم ؽیزی ّبی دًذاى دَعیذگی ٍکبّؼ
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اًَاع کبرآسهبیی ثبلیٌی
:کبرآسهبیی ّبی سؾخیقی-3
  ایي ًَع کبرآسهبیی ّب ثزای یبفشي آسهَى ّب

یب ؽیَُ ّبی ثْشز ثزای سؾخیـ دادى یک 
.  ثیوبری یب ػبرضِ هؼیي ثِ کبر هی رًٍذ
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هثال
 هقبیغة فحز سؾخیـ ٍ ػَارك دٍ رٍػ ثیَدغی آًذٍهشز

ٍ کَرسبص سؾخیقی در ثیوبراى ثب خًَزیشی غیزعجیؼی رحوی 
 در ایي هغبلؼِ، ًشبیج ثیَدغی آًذٍهشز ٍ کَرسبص سؾخیقی را

اس ًظز ّیغشَدبسَلَصی آًذٍهشز، کبفی ثَدى ثبفز ثذعز آهذُ 
اس آًذٍهشز، ػَارك ایي دٍ رٍػ ٍ هیشاى ؽکغز ایي دٍ رٍػ، 

.ثب یکذیگز هقبیغِ خَاّذ ؽذ
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اًَاع کبرآسهبیی ثبلیٌی
:کبراسهبیی ّبیی غزثبلگزی-4
  ایي کبرآسهبیی ّبی ثْشزیي رٍػ ثزای

ثیوبری ّب یب  ( غزثبلگزی)ثیوبریبثی جوؼی 
.  ػَارك ثْذاؽشی هؼیي را هی آسهبیٌذ
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هثال
  هؾبٍرُ هجشٌی ثز ارسیبثی خغز ٍ غزثبلگزی در ثغشگبى درجِ یک

ثیوبراى هجشال ثِ عزعبى کَلَى 
در اًگیشؽی هقبحجِ ٍ هؾبٍرُ اثزثخؾی سؼییي حبضز هغبلؼِ ّذف 

 اًجبم ٍ ثیوبر ثغشگبى ٍ ثیوبر ثیي عزعبى اعالػبر گذاؽشي اؽشزاک ثِ
  یک هغبلؼِ ایي .هیجبؽذ ثیوبراى یک درجِ ثغشگبى در غزثبلگزی
 هغبلؼِ هَرد جوؼیز ٍ اعز هَاسی کٌشزل گزٍُ ثب ثبلیٌی کبرآسهبیی

 -خَاّز) کَلَى عزعبى ثِ هجشال ثیوبراى یک درجِ ثغشگبى ؽبهل
 گزٍُ در ًفز 120 ًوًَِ حجن .ثبؽٌذ هی (هبدر ٍ دذر- فزسًذاى- ثزادر

.هیجبؽذ کٌشزل درگزٍُ ًفز120 -هذاخلِ
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اًَاع کبرآسهبیی ثبلیٌی
:کبرآسهبیی ّبی کیفیز سًذگی-5
      ایي کبرآسهابیی ّاب ؽایَُ ّابیی را ثازای

افشایؼ راحشای یاب کیفیاز سًاذگی افازاد      
. هجشال ثِ ثیوبری هشهي جغشجَ هی کٌٌذ
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هثال
 ثزرعی سبثیز آهَسػ رایبًِ ای ثز کیفیز سًذگی ثیوبراى هجشال ثِ آعن

هزاجؼِ کٌٌذُ ثِ درهبًگبُ ریِ ثیوبرعشبى ّبی ٍاثغشِ ثِ داًؾگبُ ػلَم 
دشؽکی سْزاى

ِایي .دّذ قزار سبثیز سحز را سًذگی کیفیز سَاًذ هی آهَسؽی ی ثزًبه 
 سًذگی کیفیز ثز کبهذیَسز عزیق اس آهَسػ سبثیز ثزرعی ّذف ثب هغبلؼِ
 سجزثی ًیوِ ثبلیٌی کبرآسهبیی هغبلؼِ ایي  .اعز ؽذُ اًجبم آعوی ثیوبراى

 اس ًفز 60 هغبلؼِ ایي در .گزدیذ اًجبم 1388 عبل در کِ اعز کٌشزل گزٍُ ثب
 دادُ سخقیـ کٌشزل ٍ هذاخلِ گزٍُ دٍ ثِ سقبدفی عَر ثِ آعوی ثیوبراى

. ؽذًذ
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دارًٍوب در کبرآسهبیی ثبلیٌی
  دارًٍوب یک قزؿ، هبیغ، یب دَدر ثی اثز اعز کِ ّیچ ارسػ درهبًی

.  ًذارد
 در کبرآسهبیی ّبی ثبلیٌی، درهبى ّبی سجزثی اغلت ثب دارًٍوبّب هَرد

هقبیغِ قزار هی گیزًذ سب سبثیزثخؾی درهبى سجزثی هَرد ارسیبثی قزار 
. گیزد

 قزار دارًذ، ثِ ( ؽبّذ)در ثزخی اس ثزرعی ّب افزادی کِ در گزٍُ کٌشزل
. جبی دارٍی یب درهبى سجزثی فؼبل دارًٍوب دریبفز هی کٌٌذ
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گزٍُ کٌشزل در کبرآسهبیی ثبلیٌی
 اعشبًذاردی اعز کِ ثَعیلِ آى هؾبّذار (یب ؽبّذ)کٌشزل ،

. سجزثی هَرد ارسیبثی قزار هی گیزًذ
 در ثغیبری اس کبرآسهبیی ّبی ثبلیٌی، گزٍّی اس ثیوبراى دارٍ یب

 case groupدرهبى سجزثی را دریبفز هی کٌٌذ 
 گزٍُ کٌشزلcontrol group، یب درهبى اعشبًذارد رایج ثزای

.آى ثیوبری یب دارًٍوب دریبفز هی کٌٌذ
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راٌّوبی اخالقی کبرآسهبیی ّبی ثبلیٌی  
(ارسیبثی عَد ٍسیبى)

اس دظ ّب آسهَدًی گیزی دی ی ًحَُ ثبیذ هغبلؼِ، عزاحی ی هزحلِ در 
 ثِ ّب آى دعشزعی ثزای لشٍم، فَرر در ٍ ؽَد سؼییي هغبلؼِ اسوبم

 ّبی هزاقجز عبیز یب درهبى سؾخیـ، گیزی، دیؼ رٍػ ثْشزیي
  .ؽَد گزفشِ درًظز السم سوْیذار هٌبعت،

ًیغز رایگبى خذهبر آٍردى فزاّن هؼٌی ثِ لشٍهبً دعشزعی.
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هثال
 ِکبرآسهبیی ثبلیٌی َّرهَى رؽذ سَلیذی ثز رٍی کَدکبى دچبر اخشالل رؽذ ث

.هذر ؽؼ هبُ
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راٌّوبی اخالقی کبرآسهبیی ّبی ثبلیٌی  
(ارسیبثی عَد ٍسیبى) 

ثِ اًشغبة قبثل ًبهغلَة حَادص یب ػَارك ٍقَع فَرر در 
 اقذاهبر ثبیذ دضٍّؾگز هغبلؼِ، اس دظ ٍ حیي در دضٍّؼ،
  سحویل ثذٍى آسهَدًی، ثزای را هٌبعت هزاقجشی ٍ درهبًی
.آٍرد فزاّن ٍی، ثِ ّشیٌِ

 کزدى ثیوِ ًظیز سؼْذ، ایي اًجبم ثزای هبلی سوْیذار  
  ؽذُ گزفشِ ًظز در هغبلؼِ عزاحی ٌّگبم در ثبیذ دضٍّؼ،

.ثبؽذ
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هثال

    سشریق علَل ّبی ثٌیبدی ثاِ ؽازیبى هغاشی
افزاد دچبر عکشِ هغاشی ثاِ هٌظاَر ثزرعای     

.آثبر درهبًی آى
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راٌّوبی اخالقی کبرآسهبیی ّبی ثبلیٌی  
(ارسیبثی عَد ٍسیبى) 

ًَْتٌِا بايد آزهْدًي بَ هايل پرداخت ُرگ 
  بَ ضدٍحتويل ُايُسيٌَ بازپرداخت يحمدّدٍ در
  اّ از قدرداًي ّ پژُّص در ضرکت اثر در ّي

 - غريهتعارف پرداخت ُرگًَْ از بايد .باضد
 براي فرد آزادي کَ باضد داضتَ احتوال کَ

 دارخدضَ را پژُّص در هطارکت تداّم يا قبْل
.ضْد خْدداري - کٌد
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هثال

   دزداخز هجلغ دبًقذ ّشار سَهبى ثِ ّاز آسهاَدًی
.ثِ اسای ؽزکز در کبرآسهبیی ثبلیٌی دارٍی جذیذ
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راٌّوبی اخالقی کبرآسهبیی ّبی ثبلیٌی  
(ارسیبثی عَد ٍسیبى) 

ثز هجشٌی دشؽکی اعبط ثز ٌَّس کِ ای هذاخلِ ّیچ 
 گیبّی ًظیز دالیلی ثِ ًجبیذ اعز، ًؾذُ سأییذ ؽَاّذ

 ٍ آسهَى اعشبًذارد هزاحل سوبهی عی اس ثَدى عٌشی یب
.ؽَد ؽوزدُ هغشثٌی کبرآسهبیی
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هثال

کبرآسهبیی هقزف گیبُ سرؽک در درهبى دیبثز
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راٌّوبی اخالقی کبرآسهبیی ّبی ثبلیٌی  
(ارسیبثی عَد ٍسیبى)  

ثبؽذ ًظز هذ هغبلؼِ در دارٍیی ی هذاخلِ کِ فَرسی در ٍ 
 ثِ یب ًذاؽشِ ٍجَد کؾَر دارٍیی فْزعز در ًظز هَرد دارٍی

 ی هغبلؼِ اًجبم هجَس فذٍر فزایٌذ ثبؽذ، ًزعیذُ ثجز
 هَرد سحقیقبسی دارٍی سزخیـ ٍ ٍاردار چٌیي ّن ٍ ثبلیٌی

 ٍ هزثَعِ ضَاثظ ٍ هقزرار سبثغ ثبلیٌی کبرآسهبیی در اعشفبدُ
.اعز دارٍ ٍ غذا عبسهبى ی ػْذُ ثِ
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راٌّوبی اخالقی کبرآسهبیی ّبی ثبلیٌی  
(رضبیز آگبّبًِ)

رضبیز ّب آسهَدًی کِ ؽَد احشیبط ثبیذ رضبیز، اخذ سهبى در 
 . .ٍ اداری درهبًی، ٍاثغشگی ػلز ثِ ٍ هحذٍریز سحز را خَد

  دارد، ٍجَد احشوبل ایي کِ هَاردی در .ثبؽٌذ ًذادُ .
 اس کبفی اعالع کِ دیگزی فزد سَعظ ثبیذ آگبّبًِ رضبیز
  ًذارد، آسهَدًی ثب ای راثغِ چٌیي حبل ػیي در ٍ دارد هغبلؼِ

.ؽَد کغت
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هثال
 ِاًشخبة کبرگزاى ؽزکز دارٍیی ٍاخذ رضبیز اس آًْب ث

ػٌَاى آسهَدًی ثزای کبرآسهبیی ثبلیٌی دارٍی جذیذ اس 
.سَلیذار ؽزکز
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  کارآزهایی اخالقی راٌُوای 
بالیٌی ُای

(دارّمنا)
استاًدارد درهاى تربيص اثرخبطي از ضْاُدي 

.باضد ًداضتَ ّجْد دارّمنا بَ ًسبت
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هثال

  ُکبرآسهبیی ثبلیٌی اعشفبدُ اس ػقابر
سردچَثِ در درهابى ػفًَاز قابرچی    

ٍاصیٌبل
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راٌّوبی اخالقی کبرآسهبیی ّبی ثبلیٌی  
(دزداخز غزاهز)

ًبؽی کِ آسهَدًی ثِ ٍاردُ خغبرر گًَِ ّز 
 ًحَی ثِ ،ثبؽذ کبرآسهبیی در اٍ هؾبرکز اس

 چٌیي ؽذ ًوی هغبلؼِ ٍارد فزد اگز کِ
 ًحَ ثِ ثبیذ داد، ًوی رخ ٍی ثزای اسفبقی

.ؽَد ججزاى هٌبعت
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هثال

  اعشفبدُ اس ثیوِ ّبی دبیِ ثازای
ججااازاى خغااابرر آسهاااَدًی در  

.کبرآسهبیی ثبلیٌی

68



69


