
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل تشکيل، سطح بندي و شرح وظايف

 اخالق بالينی يهاتهيکم

 دانشگاهی و بيمارستانی( ،ملیهاي )کميته
       

  ۷۹۳۱تابستان 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 مقدمه
اي ن رعایت استانداردهاي اخالق حرفهه با هدف افزایش ميزاو تصميم ساز و  ناظر، گذاراستيسبه عنوان نهاد  اخالق بالينیهاي تهيکم

 ،اخهالق  بهالينی، تهنمي    هاي فلسفه وجودي کميته. شوندیمتشکيل  هامارستانيببالينی به ویژه  يهاطيمحدر ارائه خدمات سالمت در 

کننهدگان خهدمت و ارتقهاي    پاسداري از حقوق بيمار و ارائهه "و کنندگان و گيرندگان خدمات سالمت حفظ و ارتقاي اعتماد ميان ارائه

 جانبه به انجام برساند. همه به صورتکند تا با ترکيبی متنوع، رسالت خود را ای  کميته تالش می است. "اخالق سازمانی

 از مهردم  سازي آگاه خدمات سالمت، اسالمی در ارائه -انسانی يهاارزش و اصول هاي اخالق بالينی شامل توجه بهاهم اهداف کميته

پاسداشت کرامت انسانی و حقوق بيماران مندرج در منشور حقوق بيمار جمهوري اسهالمی ایهران و   اجتماعی،  يهاتيمسئول و حقوق

بهالينی بيمارسهتان، ارتقها      يهها طيمحه اخالقی در  يهاچالش، کمک به حل مند سامانپایش، نظارت و ارزیابی آن در چارچوب نظام 

 بهي   متقابهل  اعتماد ارتقا  و حفظ ،هاي اخالقی ارائه خدمات سالمت، تنمي نسبت به جنبهنفعان ی و حساسيت اخالقی همه ذيآگاه

تهروی  مفهاهيم   مهدار و   اخالق اجتماعی نهاد یک عنوانبه بيمارستان شهرت و اعتبار سالمت، حفظ خدمات دهندگانارائه و گيرندگان

 اي است.تعهد حرفه

شهامل کميتهه ملهی اخهالق بهالينی مسهتقر در        هها تهيکم. باالتری  سطح شوندیمدر سه سطح مختلف تشکيل کميته هاي اخالق بالينی 

 شهامل  سهطح دوم خالق بالينی را بهر عههده دارد.   حوزه ا موزش پزشکی است که مسؤوليتمعاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آ

کهه مسهؤوليت ارائهه خهدمات     باشهد  مهی علوم پزشکی کشهور   دانشگاه ها/دانشکده هايدانشگاهی مستقر در  بالينی کميته هاي اخالق

بالينی  يهاطيمحر رعایت استانداردهاي اخالقی در بيشتر نظارت ب هاتهيکمر یک محدوده جغرافيایی را دارند. مسؤوليت ای  سالمت د

هاي کميته ملی اخالق بالينی است. سومي  سهطح  و برنامه ریزي براي اجراي سياستدانشگاه /دانشکده تحت نظر هر  يهامارستانيبو 

ها اسهت. کميتهه ههاي    کميته هاي اخالق بالينی شامل کميته هاي اخالق بالينی مستقر در مراکز ارائه خدمات سالمت به ویژه بيمارستان

مصوب کميته ملهی   يهااستيساي در محيط بالينی مربوطه، مجري ت هنجارهاي اخالق حرفهرت بر رعایاخالق بيمارستانی ضم  نظا

   هاي دانشگاهی مربوطه خواهند بود.اخالق بالينی و کميته

 

 فيتعار -بخش اول
 ل به کار رفته است:یذ ی  دستورالعمل، در معانیمندرج در ا يها( واژه1مادة 

 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزا وزارت بهداشت: 1-1

در  بهالينی  يهها طيمحه در ي اخهالق حرفهه اي   اسهتانداردها  رعایهت  يبا هدف ارتقابالينی که اخالق  یمل ۀتيکم: يكميتة مل 1-2

رت بر رعایت استانداردهاي اخالقهی در  و نظا يگذاراستيسی ته مرجع ملي  کمیتشکيل شده است. اان وزارت بهداشت ممعاونت در

 .باشدیمبالينی  يهاطيمح

زیهر نظهر وزارت   کهه  کشهور   یعلوم پزشهک و دانشکده هاي  هادر دانشگاهتۀ دانشگاهی اخالق بالينی يکم: يتة دانشگاهيكم 1-3

 مسهئول شود و ل میيتشکده جغرافيایی کشور بر عهده دارد محدوليت ارائه خدمات سالمت را در یک مسؤوو  شوندیمبهداشت اداره 

   .  باشندیمخود تحت پوشش  بيمارستانی اخالق هايکميتهو نظارت بر  برنامه ریزي

همهه  در  دانشهگاه ها/دانشهکده ههاي   که با تایيهد کميتهه اخهالق بهالينی      بيمارستانی اخالقتۀ يکم: اخالق بيمارستانيتة يكم 1-4

    شود.یل ميتشککشور اعم از دولتی و غير دولتی  يهامارستانيب

 ی، انتخاب، معرفه بالينی تۀ اخالقيت کمیعضو يخود، برا یا اجتماعی یت علميکه به اعتبار موقع يفرد كميته: يقيعضو حق 1-5

 شود.یو منصوب م



 

 

 

 

ت و یعضهو  شهود. یخهارج مه  ان سمت از آن یته وارد شده و با پايکه به اعتبار سمت خود در کم يفرد كميته: يعضو حقوق 1-6

 است. یف عضو حقوقیاز وظا یتۀ اخالق جزئيشرکت در کم

به تصویب کميته ملی اخالق مربوط به اخالق بالينی که  يهادستورالعملا یمجموعه مقررات، الزامات  :باليني اخالق راهنمای 1-7

 .  درسيده و توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابالغ شده باش و شوراي عالی اخالق پزشکی کشور بالينی

گيهري  گيهري و نتيجهه  شرایط مادي یا معنوي که ممک  است نظر افراد را تحت تنثير قرار داده، منجر به تصميم تعارض منافع: 1-8

 شود.   مطروحه به موضوع نسبت سوگرایانه

 

 ی  تة مليـ کم دوم شخب

، کهه در وزارت بهداشهت   باشدیمدر مورد مسایل اخالق بالينی  يريگميتصم سياست گزاري و   مرجعیباالتر بالينیی اخالق تۀ مليکم

ی عبارتنهد از: ههدایت و   تهۀ مله  يکم يهها تيصهالح  شود.ل میياست معاون درمان وزارت متبوع تشکیو به ردرمان و آموزش پزشکی 

 دانشهگاهی  ههاي اخالق بالينی، ارائۀ مشاوره به کميته يها و راهنماهاهاي دانشگاهی و بيمارستانی، تدوی  دستورالعملنظارت بر کميته

 که الزم است با هماهنگی دبيرخانه شوراي عالی اخالق پزشکی وزارت متبوع به انجام برسند. اخالق

توسهط وزیهر بهداشهت، درمهان و      بهالينی ی اخهالق  است. حکم رئيس و اعضاي کميتۀ مل عضو حقوقی و حقيقی 11داراي کميته ملی 

 وده و قابل تمدید است.سال معتبر ب چهارشود و به مدت آموزش پزشکی صادر می

 

 :ملی کميتۀ صالحيتموارد ( 2مادة 

که توسط کميته و یا حسب مهوازی  قهانونی توسهط مقامهات     مربوط به اخالق بالينی  يتدوی  و ابالغ دستورالعمل و راهنماها 

 تصویب شده است. صالحذي

اخهالق   و کميته ههاي  اخالق بالينی دانشگاهیهاي هاي ابالغ شده و عملکرد کميتهنامهي یها و آنظارت بر اجراي دستورالعمل 

 بيمارستانی

  دانشگاهی ه هاي تصميم کميت اعتراضات به به یدگيقبول اعتراض و رس 

 نۀ اخالق  بالينیيدر زم يکاربرد يهات از پژوهشیحما 

 بيمارستانی کميته هاي اخالق و دانشگاهی اخالق بالينی يهاتهيو توانمندسازي کم ، ظرفيت سازيارائۀ مشاوره 

 در کشور بالينی ارتقا  رعایت استانداردهاي اخالق هاي کلی نظام سالمت در جهتسياستاجراي  

 در کشور بالينی اخالقهاي راهبردي و عملياتی ارتقا  رعایت استانداردهاي امهتدوی  و اجراي برن 

 کشور درو اخالق سازمانی رصد وضعيت رعایت استانداردهاي  اخالق بالينی  

 اخالق بالينی ي دانشگاهیهاتهيس کميبررسی و تنیيد تنس 

 
 :ملی ۀي کميتاعضا( 1مادة 

 ر است:یعضو به شرح ز 11  ی دارايتۀ مليکم -1-3

 وزارت بهداشت معاون درمان 

 یا نماینده ایشان معاون پرستاري وزارت بهداشت 

 یا نماینده ایشان معاون بهداشت وزارت بهداشت 

 سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران معاون فنی 



 

 

 

 

 سازمان پزشکی قانونی جمهوري اسالمی ایراننماینده  

 نظارت بر درمان وزارت بهداشت   رکل یمد 

 پزشکی )اورژانس( کشور هايسازمان فوریت ریيس  

 پزشکی  آشنا به فقه ک نفر فقيه برجستهی 

 آشنا به حقوق پزشکی برجسته حقوقدان ک نفری 

 پزشکی نفر متخصص اخالق سه 

 تجربه مدیریت/ریاست بيمارستانی با حاًيترج خوش ناممتخصص  نفر پزشک یک 

 تجربه مدیریت پرستاري با حاًيترج خوش نامیک نفر پرستار  

 ندة جامعهیعنوان نمارمتخصص به يک نفر عضو غی  

 ضروري است. بالينیی اخالق ملۀ تيعضویت حداقل دو نفر از بانوان در کم -2-3

، علهوم  ینيبال يهاا تخصصیاجرایی  يهاسمت یهر جلسه از صاحبان برجستۀ برخ يد اعضا، برایددر صورت صالح -3-3

عنهوان مشهاور جههت     یا مهاجری  و... بهه  ینید يهاتينهاد، نمایندگان اقلا مردمی یاعم از دولت امور اني، متوله، روانشناسانیپا

 دعوت به عمل خواهد آمد. يارائۀ نظرات و بدون حق رأ

جههت شهرکت در    بيمارسهتانی  اخهالق  و کميته هاي اخالق بالينی دانشگاهیهاي دید، اعضاي کميتهدر صورت صالح -4-3

 شوند.ی دعوت میتۀ مليجلسات کم

 شود.به محض پایان سمت، لغو می )اعضاي حقوقی( باشندیماشخاصی که به اعتبار سمت خود عضو کميته عضویت  -5-3

 

 :ملی ي کميتۀانتصاب اعضا (4مادة 

بوده و با حکم وزیر بهداشت به ای  سمت منصوب مهی  ی اخالق بالينیتۀ مليوزارت بهداشت، رئيس کم معاون درمان -1-4

 شود.

شده و احکام آنها توسط وزیر بهداشهت  پيشنهاد  وزارت بهداشت ، توسط معاون درمانبالينیی اخالق تۀ ملياعضاي کم -2-4

 شود و تمدید عضویت آنها بالمانع است.سال عضویت صادر می چهارجهت 

را با لحاظ مفاد  ي  ویگزیعضو، جا يا استعفایت یر بهداشت باید حداکثر ظرف دو ماه پس از انقضاي مدت عضویوز -3-4

 نماید.  دستورالعمل منصوب یا

 

 :ملی ي کميتۀاعضا عضویت شرایط (5ماده 

 د.یمربوط به آن اعالم نما يهای و آموزشتۀ مليد در هنگام انتصاب، موافقت خود را با شرکت در جلسات کمیعضو با -1-5

، ینیگزیفات، انتصهاب، جها  یها، انتشار نام و نام خانوادگی، تشهر د نسبت به شرایط عضویت و فعاليت در کميتهیعضو با -2-5

ات مربوط به آن آگاه باشد و موافقت خود را اعالم و امضا يا اشتراک منافع و جزئیت و تعارض یمدت زمان عضوعزل، استعفا، 

 در جلسه حضور یابد. شخصاًو  کند

 .باشد  حقوق بيماراناز  حمایت يهاانجم حوزه سالمت یا مردم نهاد  يهاسازماننماینده  ترجيحاً  رمتخصصيعضو غ -3-5

  



 

 

 

 

 :ملی کميتۀ ( دبيرخانه6 ماده

وزارت بهداشهت تشهکيل داده و یهک     ته را در معاونت درمان، دبيرخانۀ کميته، معاون درمانيبه منظور حس  کارکرد کم -1-6

 نماید.می منصوب  بالينیی اخالق تۀ ملير کمينفر را به عنوان دب

 انتخاب دبير کميته از بي  اعضاي حقيقی و یا حقوقی کميته ملی اخالق ضروري نيست.   :یک تبصره

 ته حق رأي خواهد داشت.يانتخاب شده باشد، در جلسات کم ملی تۀيکم يته از اعضاير کميکه دب یدر صورت :دو تبصره

 

 ل باشد:ید واجد اوصاف ذیی باتۀ ملير کميدب -2-6

 متخصص اخالق پزشکی حاًيترج مربوطه يهاو مقررات و دستورالعمل یاخالق پزشکآشنایی با مالحظات و اصول  

 ارتباط و تعامل مناسب يبرقرار ییتوانا 

 ت در حوزه اخالق پزشکییریمد و يزیرسابقۀ کافی در برنامه 

 ته شامل موارد زیر است:ير کميف دبیوظا -3-6

 دعوت از مشاوران، انجام مکاتبات و صدور مصوّبات کميته  و يياب اعضا، تعيم دستور کار، دعوت و حضور و غيتنظ 

 تهيکم یادارة امور مال 

وزارت بهداشت تنمي  مهی معاونت درمان از محل اعتبارات  ی اخالق بالينی تۀ مليبودجۀ الزم براي فعاليت دبيرخانۀ کم -4-6

 شود.

 

 :کميتۀ ملی جلسات تشکيل( 7 ماده

حد  است.  ي کميته ملینصف بعالوه یک کل اعضای، تۀ مليت یافت  جلسات کميرسمل و يتشک يحد نصاب الزم برا -1-7

 .باشدراي گيري دوسوم اعضاي حاضر می نصاب

شهود. در  يل ميت و بدون هرگونه تعارض یها اشهتراک منهافع تشهک    يو حس  ن یمحرمانگ يت حد اعالیجلسات با رعا -2-7

را کهه در ههر    ا اشتراک منافع مربوط نسبت به موضهوعاتی  عدم تعارض یزمان شروع جلسات، تمام اعضا باید فرم مربوط به 

 شود امضا نمایند.جلسه مطرح می

 است. يافت  جلسات ضروریت يرسم يی براتۀ ملير کميا دبیس يحضور رئ -3-7

کهه در جلسهۀ    ییبحث و گفتگو مجاز است امّها فقهط آن اعضها    يسازروش  يز برايب نیغا ياعضا یارائۀ نظرات کتب -4-7

 شود.یمه ميجلسه ضمب در جلسه، قرائت و به صورتیغا ياعضا یدارند. نظرات کتب ياند، حق رأته شرکت نمودهيکم

 ی ضروري است:تۀ مليدرج موارد زیر در صورتجلسات کم -5-7

خهانوادگی  تاریخ تشکيل جلسه به روز، ماه و سال، ساعت و مدت برگزاري جلسهه، محهل تشهکيل جلسهه، نهام و نهام       

 بان جلسه.یتدوی  کنندة گزارش، نام و نام خانوادگی و عنوان حاضران و غا

هاي اتخاذ شده و ذکر نظرات تمهام اعضها، شهامل    ها، جزئيات بحث و تصميمها و موضوعات مطرح شده، توصيهطرح 

 نظرات مخالف و موافق.

 هت امضاي اعضاخانوادگی اعضاي حاضر کميته با ذکر سمت و رتبۀ علمی جنام و نام 

 حاضران در آن جلسه رسانده شود. يم و به امضايته تنظير کميتوسط دب تمامی صورتجلسات -6-7

 نگهداري خواهند شد.اخالق بالينی  ملیتۀ يتمام صورتجلسات و مصوّبات، حداقل به مدت ده سال در دبيرخانۀ کم - 7-7

 



 

 

 

 

   اخالق بالينی دانشگاهی يهاتهيـ کم سومبخش 

شود. صالحيت کميتهه تشکيل می یدرمان یو خدمات بهداشت علوم پزشکی دانشگاه ها/دانشکده هايدر  اخالق بالينی دانشگاهیتۀ يکم

 يهها اسهت يسارائه مشاوره به آنها و برنامه ریزي براي اجهراي  نظارت بر کميته هاي اخالق بيمارستانی و  بالينی اخالق دانشگاهیهاي 

 اخهالق  دانشگاهی، رئيس کميتۀ جغرافيایی تحت نظر دانشگاه مربوطه است. معاون درمان دانشگاه محدودهکميته ملی اخالق بالينی در 

شهود و بهه مهدت    صادر مهی  دانشگاهعضو حقوقی و حقيقی است که احکام آنها توسط رئيس  15شامل دانشگاهی تۀ ياست. کم بالينی

 یيد کميته ملی اخالق بالينی برسد.تنترکيب کميته اخالق بالينی هر دانشگاه باید به  سال معتبر بوده و قابل تمدید است. چهار

 :هاي دانشگاهیکميته صالحيت موارد (8مادة 

 اخالق بيمارستانی يهاتهيس کميبررسی و تنیيد تنس .1

 نظارت بر عملکرد کميته هاي اخالق بيمارستانی .2

 اخالق بيمارستانیهاي کميته ماتيبه اعتراض نسبت به تصم یدگيرس .1

 اخالق بيمارستانی يهاتهيکم يت و توانمندسازیو حما هاپاسخ به پرسش .4

 یبيمارستانهاي اخالق کميته يهاتينظارت بر فعال .5

 و دانشهجویان  اعضاي هيئت علمهی همه حرفه مندان، کارکنان رده هاي مختلف،  نمندسازيتواآموزش و  برايریزي برنامه .6

 نۀ اخالق بالينیيدر زم دوره هاي بالينی

بهالينی تحهت نظهر     يهها طيمحه خالقهی در  و عملياتی جهت ارتقا  رعایت استانداردهاي ا يبرنامۀ راهبرد ي  و اجرایتدو .7

 دانشگاه   معاونت درمان

 کميته ملی اخالق بالينی يهااستيسبرنامه ریزي براي اجراي  .8

 دادن گزارش دوره اي به کميته ملی اخالق بالينی .9

 مربوط به حوزه اخالق بالينی يهاپژوهشحمایت از  .11

 

 :کميته دانشگاهی اعضاي( 9 مادة

 ل است:یعضو به شرح ذ 15  يدارا اخالق بالينی دانشگاهی تۀيکم -1-9

 )ریيس کميته( دانشگاهمعاون درمان  

 مسؤول دفتر  پرستاري دانشگاه 

 یا نماینده ایشان معاون بهداشت دانشگاه 

 پزشکی استان یا شهر محل استقرار دانشگاهسازمان نظام معاون فنی  

 یا نماینده ایشان سازمان پزشکی قانونی استان یا شهر محل استقرار دانشگاه ریيس 

 نظارت بر درمان دانشگاهرکل یمد 

 دانشگاه استان یا شهر محل استقرار هاي پزشکی )اورژانس(سازمان فوریت ریيس 

 مدیر درمان دانشگاه 

   معاونت درمان دانشگاه مسؤول واحد اعتبار بخشی 

 ک نفر روحانی برجسته آشنا به فقه پزشکی ی 

 آشنا به حقوق پزشکی ک نفر حقوقدانی 

 یک نفر متخصص اخالق پزشکی 



 

 

 

 

   پزشکان خوشنام با سابقه مدیریت /ریاست بيمارستان خصوصی یک نفر از 

 نشگاهیآموزشی دا يهامارستانيب پزشکان خوشنام با سابقه مدیریت /ریاستیک نفر از  

 ندة جامعهیعنوان نمارمتخصص به يک نفر عضو غی 

 ت داشته باشند.یالزم است حداقل دو نفر از بانوان عضوبالينی  اخالق  دانشگاهیهاي در کميته -2-9

، علهوم  ینيبال يهاا تخصصیاجرایی  يهاسمت یهر جلسه از صاحبان برجستۀ برخ يد اعضا، برایددر صورت صالح -3-9

عنهوان مشهاور جههت     یا مهاجری  و... بهه  ینید يهاتينهاد، نمایندگان اقلا مردمی یاعم از دولت امور انيروانشناسان، متوله، یپا

 دعوت به عمل خواهد آمد. يارائۀ نظرات و بدون حق رأ

 است. اخالق بالينی دانشگاهیتۀ يس دانشگاه، رئيس کميرئ -4-9

یمه  یان سهمت ملغه  یبه محض پا)اعضاي حقوقی(  باشندیمعضویت اشخاصی که به اعتبار سمت خود عضو کميته  -5-9

 شود.

 

 :انتصاب اعضاي کميته دانشگاهی نحوه (11مادة 

در  یانتخهاب  يت اعضایشود. مدت عضویته صادر ميس کميتوسط رئ اخالق بالينی دانشگاهیتۀ يکم ياحکام اعضا -1-11 

 سال و انتخاب مجدد آنان بالمانع است. چهار  دانشگاهی يهاتهيکم

را  ي  ویگزیعضو، جها  يا استعفایت یان عضویموظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از پا دانشگاهیتۀ يس کميرئ -2-11

 د.یالعمل منصوب نما  دستوریبا لحاظ مفاد ا

 

 :اعضا  عضویت شرایط (11مادة 

فات، یخهانوادگی، تشهر  ط الزم، انتشهار نهام و نهام   یهها، شهرا  عضویت و فعاليت در کميتهه د نسبت به شرایط یعضو با -1-11

ات مربهوط بهه آن آگهاه باشهد و     يه ا اشتراک منهافع و جزئ یت و تعارض ی، عزل، استعفا، مدت زمان عضوینیگزیانتصاب، جا

 موافقت خود را کتباً اعالم و امضا کند.

 باشد.مردم نهاد مدافع حقوق بيماران  يهاسازماننماینده ترجيحاً  رمتخصصيعضو غ -2-11

 

 :کميته دانشگاهی ( دبيرخانه12ماده 

-ی  سمت منصوب میبه امعاون درمان دانشگاه و با حکم  از ميان اعضاي کميته بالينی اخالق دانشگاهیتۀ ير کميدب -1-12

 شود.

 است از: عبارت دانشگاهیتۀ ير کميف دبیوظا -2-12

 ي  و دعوت از مشاوران، مکاتبهات، امضها  يياب اعضا، تعيصورتجلسات، دعوت و حضور و غ م دستورکار،يتنظ .1

 ا اشتراک منافع اعضایمصوبات و أخذ فرم امضا شدة بيان تعارض 

 تهيکم یادارة امور مال .2

 

 :تشکيل جلسات کميته دانشگاهی( 11 ماده

 اسناد مربوطه داشته باشند. یبررس يبرا یش از جلسه زمان کافيد پیته بايکم ياعضا-1-13

 ابند.ید شخصاً در جلسات حضور یبا دانشگاهیتۀ يکم يتمام اعضا -2-13



 

 

 

 

 است. يافت  جلسه ضروریت يرسم يبرا دانشگاهیتۀ ير کميا دبیس يحضور رئ -3-13

 ل شود.يا اشتراک منافع تشکیت و بدون هرگونه تعارض يو حس  ن یمحرمانگ يت حد اعالید با رعایجلسات با -4-13

د مراتهب را  یه تعارض یا اشتراک منهافع داشهته باشهد، با   در مورد موضوع مطروحه ته يکم يچنانچه هر یک از اعضا -5-13

 موضوع خواهد بود.ب یدر تصو ياعالم کند؛ در ای  صورت آن عضو فاقد حق رأ

 تهه اسهت.  يکم ياعضها نصف بعالوه یک کل ، حضور هت یافت  جلسات کميتيل و رسميتشک يحد نصاب الزم برا -6-13

 .باشدیمحد نصاب راي گيري دوسوم اعضاي حاضر 

حاضران در آن جلسه رسهانده   يم و به امضايته تنظير کميتوسط دب د صورتجلسهی، بادانشگاهی در هر جلسۀ کميتۀ -7-13

 شود.

کهه در جلسهۀ    ییبحث و گفتگو مجاز است، امّا فقط آن اعضا يسازروش  يز برايب نیغا ياعضا یارائۀ نظرات کتب -8-13

یمه ميب در جلسه، قرائت و به صورتجلسه ضمیغا ياعضا یدارند. نظرات کتب ياند، حق رأشرکت نموده دانشگاهی تۀ يکم

 شود.

 دانشگاهیتۀ يکمم يتواند به تصمیم ینفعيهر فرد ذ تصميمات کميته دانشگاهی قابل اعتراض در کميته ملی است. -9-13

م يتصم افتیخ دریاز تار يظرف مدت سی روز کاربه صورت مکتوب د اعتراض خود را ید. اعتراض کننده بایاعتراض نما

 م کند.يی اخالق بالينی تسلتۀ مليرخانۀ کميبه دب، به همراه مدارک الزم دانشگاهیکميتۀ 

 

 شود.ی  مياعتبارات دانشگاه تنم اخالق بالينی و دبيرخانه مربوطه در دانشگاه از محل کميته دانشگاهیبودجه  (14مادة 

اخهالق   د گزارش ساالنه خود را بهه کميتهه ملهی   یبا ان سال یماه پس از پا شش حداکثر ظرفاخالق بالينی دانشگاهی  کميته (15مادة 

 ارائه کند. بالينی

  اخالق بيمارستانی يهاتهيـ کم چهارمبخش 

دانشهگاه  اخهالق بهالينی   و  غيهر دولتهی بها نظهارت و تایيهد کميتهه        یدولتاعم از  يهامارستانيبهمه اخالق بيمارستانی در  يهاتهيکم

ریهيس بيمارسهتان ریهيس کميتهه     عضو حقوقی و حقيقی دارد.  11د. کميتۀ اخالق بيمارستانی نشویل ميتشکمربوطه  ها/دانشکده هاي

سهال و   چههار  یتۀ سهازمان يکم يت اعضایگردد. مدت عضوو احکام اعضا توسط رئيس کميته بيمارستانی صادر می بالينی است اخالق

 یيد کميته دانشگاهی اخالق بالينی برسد.مارستانی هر بيمارستان باید به تنترکيب کميته اخالق بي د است.یقابل تمد

 وظایف کميته اخالق بيمارستانی: ( 16مادة 

 ریزی و راهبری:الف( برنامه

  يمارستاندر ب ينیاخالق بال ياستانداردها یتبرنامه ارتقا  رعا اجرايتدوی  و 

 ايحرفهستان به لحاظ رعایت موازی  اخالق مميزي اخالقی ضوابط بيمار 

 ، آن اجراي بر نظارت و اخالقی هايدستورالعمل و ها، فرآیندهامشیخط بهبود و مميزي تدوی 

 هاي  مرتبط منابع و ارائه پيشنهاد به سایر بخش عادالنه توزیع براي هاییحلراه پيشنهاد 

 ب( پایش و نظارت: 

 حقوق بيمار در اعتباربخشی بيمارستان و ارائه بازخورد مناسب هايهاي مرتبط با سنجهبررسی گزارش 



 

 

 

 

 مندان در بيمارستان و ارائه بازخورد اي از سوي حرفه هاي مرتبط با وضعيت رعایت ضوابط اخالق حرفهبررسی گزارش

 مناسب

 اي در بيمارستان و ارائه بازخورد مناسبهاي مرتبط با شکایات وارده مرتبط با اخالق حرفهبررسی گزارش 

 هاي جاري در بيمارستان  ها در پژوهشپایش رعایت حقوق آزمودنی 

 پایش وضعيت مدیریت تعارض منافع در بيمارستان 

 منشور حقوق بيماران ينظارت بر حس  اجرا 

 ج( آموزش و پژوهش:

 بيمارستان شاغلي  يکليه و فراگيران به ايحرفه اخالق آموزش   

 بيمارسهتان   در سهالمت  خدمات دهندگانارائه و فراگيران براي ايحرفه اخالق آموزش برنامه ارزیابی و اجرا ریزي،برنامه

 شدههاي انجاممتناسب با نيازسنجی

 بيمارستان در خود تکاليف و حقوق با  آنها همراهان و بيماران کردن آشنا 

 اي و حقوق بيمارهاي مرتبط با اخالق حرفهانجام و حمایت از  پژوهش 

 د( ارائه خدمت:

 اخالقی  هايکشمکش و هاچالش با برخورد در بيمارستان مندان حرفه و مدیریت به اخالقی مشاوره ارائه 

 گيريتصميم در آنها همراهان و بيماران  به ارائه مشاوره اخالق بالينی  

 مندان  به حرفه ارائه مشاوره 

 ارجاعی از واحدهاي مختلف بيمارستان  ايحرفه اخالق هاي تخلفاتپرونده بررسی ارائه مشاوره در 

 

 :کميته اخالق بيمارستانیعضاي ا  (17مادة 

 ل است:یشامل افراد ذ و عضو 11 متشکل از  تۀ اخالق بيمارستانیيکم -1-17

  رئيس بيمارستان   .1

 مراکز آموزشی  )در مراکز غير آموزشی سوپروایزر آموزشی(   معاون آموزشی .2

 معاون درمان بيمارستان .1

 مدیر بيمارستان .4

 مدیر پرستاري .5

 واحد بهبود کيفيت یا مسئول دفتر حاکميت بالينی یا مسئول اعتباربخشی بيمارستانمسؤول  .6

 بالينی بيمارستانسوپروایزر اخالق  .7

 مسوول مددکاري بيمارستان .8

 هابخشیک نفر از پزشکان مجرب بيمارستان به پيشنهاد رؤساي  .9

از افهرادي کهه دوره    تهوان یمه )در صورت عدم دسترسی به متخصص اخالق پزشکی  یک نفر متخصص اخالق پزشکی .11

 .هاي کوتاه مدت اخالق بالينی مورد تایيد کميته ملی اخالق بالينی را گذرانده باشند استفاده نمایند(

 آشنا به مسائل اخالق بالينی یک نفر روحانی .11

 یک نفر متخصص پزشکی قانونی یا حقوقدان آشنا به حوزه حقوق پزشکی .12

بدون وابسهتگی سهازمانی بهه وزارت بهداشهت و     ای  عضو باید  ) به عنوان نماینده جامعه  رمتخصصيعضو غیک نفر  .11

 .(باشدمردم نهاد مدافع حقوق بيماران  يهاسازمانترجيحاً  نماینده 



 

 

 

 

، علوم ینيبال يهاا تخصصیاجرایی  يهاسمت یهر جلسه از صاحبان برجستۀ برخ يد اعضا، برایددر صورت صالح -2-17

عنهوان مشهاور جههت     یا مهاجری  و... بهه  ینید يهاتينهاد، نمایندگان اقلا مردمی یاعم از دولت امور انيروانشناسان، متوله، یپا

 دعوت به عمل خواهد آمد. يارائۀ نظرات و بدون حق رأ

 

 :اعضاي کميته اخالق بيمارستانی انتصابنحوه ( 18مادة 

 بيمارستانی است.رئيس بيمارستان ریيس کميتۀ اخالق  -1-18

در  یانتخهاب  يت اعضها یشهود. مهدت عضهو   یته صادر مه يس کميتوسط رئ اخالق بيمارستانیتۀ يکم ياحکام اعضا -2-18

 چهار سال و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.  اخالق بيمارستانی يهاتهيکم

را بها   ي  ویگزیعضهو، جها   يا اسهتعفا یه ت یموظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از لغو عضهو  س بيمارستانيرئ -3-18

 د.یمنصوب نما اخالق بالينی دانشگاهیتۀ ي  دستورالعمل و تنیيد کمیلحاظ مفاد ا

 

 :اخالق بيمارستانی اعضاي کميته عضویتشرایط  (19مادة 

 سال و انتخاب مجدد آنان بالمانع است. ، چهاریسازمان يهاتهيت اعضاي کمیدورة عضو-1-19

س يعضو مربوطه توسهط رئه   يبرکنار پيشنهاد تۀ اخالق توسط هر یک از اعضا،يمقررات کمت یدر صورت عدم رعا -2-19

گاهی اخالق بهالينی پيشهنهاد   کميته دانشبه با ذکر دالیل  بایدباقی مانده  ت اعضا یاکثر موافق رأي تۀ بيمارستانی و بعد از يکم

 شود.

 دستورالعمل باشد.  یمقرر در ا یو شغل ید واجد مدارک و مدارج علمیعضو با -3-19

مشارکت در مباحهث  به  یل و عالقۀ کافیتماو  شناخته شده باشد المقدور در حوزة اخالق حرفه اي ید حتیعضو با -4-19

 داشته باشد. یمرتبط با اخالق پزشک

کهرده، گذرانهده و   دار برگزار یها تنیيهد   تيرا که مقام صالح مرتبط با اخالق بالينی يهادوره  المقدوریحت دیعضو با -5-19

 در گروه را دارا باشد. یجمعکار دسته يگران برایارتباط با د يل امور و برقراريه و تحلیمنظور تجزالزم به  يهامهارت

و  هها گزارشخود در صورتجلسات، مصوبات،  یو شغل اصل یعضو باید موافقت خود را با انتشار نام و نام خانوادگ -6-19

 ... اعالم کند.

 يت حهد اعهال  ید با رعایباات کميته ها را بپذیرد و جلسد سمت خود و شرایط عضویت و فعاليت در کميتهیعضو با -7-19

 ل شود.يت و به دور از هرگونه تعارض یا اشتراک منافع تشکيو حس  ن یمحرمانگ

 

 :اخالق بيمارستانی دبيرخانه کميته (21مادة 

 .کندیته منصوب مير کميرا به عنوان دب یپزشک  اخالقک نفر آشنا به ی، س  بيمارستانيبه منظور حس  کارکرد، رئ -1-21

 است از:عبارت  یتۀ سازمانير کميف دبیوظا -2-21

  و دعوت از مشاوران، مکاتبهات و أخهذ فهرم    يياب اعضا، تعيم دستورکار، صورت جلسات، دعوت و حضور و غيتنظ .1

 امضا شده، بيان تعارض یا اشتراک منافع اعضا.

 ته.يکم یادارة امور مال .2

 ته حق رأي خواهد داشت.يانتخاب شده باشد، در جلسات کم تۀ اخالق بيمارستانیيکم يته از اعضاير کميکه دب یدر صورت تبصره:

 



 

 

 

 

 :تشکيل جلسات کميته اخالق بيمارستانی( 21ماده 

ت يرسهم  يتهه بهرا  ير کميا دبیس يرئحضور  ابند.ید شخصاً در جلسات حضور یبا تۀ اخالق بيمارستانیيکم ياعضا -1-21

 است. يافت  جلسه ضروری

 عهالوة یهک کهل اعضها     ، نصف به بيمارستانی تۀ اخالقيت یافت  جلسات کميل و رسميتشک يحد نصاب الزم برا -2-21

 .باشدیمحدنصاب راي گيري دوسوم اعضاي حاضر  است.

حاضهران در آن جلسهه    يم و به امضايته، تنظير کميدب د صورتجلسه توسطی، باتۀ اخالق بيمارستانيدر هر جلسۀ کم -3-21

 .  رسانده شود

 يمدت ده سال نگههدار مستندات و مدارک  و صورتجلسات خود را حداقل به  ید تمامیبا تۀ اخالق بيمارستانيکم -4-21

 کند.

 

 تهه يکهه در جلسهۀ کم   ییبحث و گفتگو مجاز است، امّا فقط آن اعضها  يسازروش  يز برايب نیغا ياعضا یارائۀ نظرات کتب (22مادة 

 شود.یمه ميب در جلسه قرائت و به صورتجلسه ضمیغا ياعضا یاند، حق رأي دارند. نظرات کتبشرکت نموده

   .شودیم  يتنمکميته اخالق بيمارستانی از محل بودجه جاري بيمارستان  بودجه( 21ماده 

 گهزارش سهاالنۀ خهود را آمهاده و بهه کميتهۀ        ان سهال یه چهار ماه پهس از پا مدت حداکثر ظرف باید کميته اخالق بيمارستانی ( 24مادة 

 د.یی ارسال نماتۀ مليارائه کند و رونوشت آن را به کم اخالق بالينی دانشگاهی

 

  بالينی   اخالق يهاتهيبر کمناظر کلی  قواعدـ  پنجمبخش 
، محرمانگی، یطرفیب ،انصافخود به رعایت اصول و هنجارهاي اخالقی به ویژه  يهاتيفعالانجام اخالق باید در  هايهتي( کم25مادة 

  افراد پایبند باشند.اتونومی و  حریم خصوصی

 

الزم را  امتيهاز  شهود یمه انجام  که توسط کميته ملی اخالق الزم است در ارزشيابی دانشگاهی و بيمارستانیاخالق  يکميته ها (26مادة 

 کسب نماید.

 

اخالق اقهدام نمهوده و    ملی در دبيرخانه کميتهکميته الزم است نسبت به ثبت  بيمارستانیدانشگاهی و اخالق  يکميته هاتمام  (27مادة 

 گواهی رسمی فعاليت دریافت نماید. 

 

 م، ارتباط الزم را برقرار کند.يرمستقيم یا غيمستقمختلف  نفعانيذ، با خود به اهداف یابیدست يتواند در راستایته مي( کم28مادة 

 

 

 ابالغ گردید. توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1397 سال ماهمرداددر ماده  28 در دستورالعملای  

 

 


