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  مجري محترم***

  :دیکن توجه لیذ یکل نکات به خوددر تنظیم فرم رضایت آگاهانه پژوهش 

سواد حدود پنجم  يو قابل فهم برا یتخصص ریمنطبق با اطالعات مربوط به پژوهش و به زبان غ دیآگاهانه با تیرضا فرم )1

  . شود میتنظ ییابتدا

متن، جمالت از پیش نوشته شده این فرم را تغییر دهید اما روال  شما در تنظیم فرم میتوانید براي مفهوم تر و روانتر شدن )2

 .منطقی ارائه اطالعات به همین ترتیبی است که در بندهاي این فرم برایتان آورده شده است

 .در خصوص تک تک بندها به توضیحاتی که به صورت کامنت براي تنظیم بهتر آورده شده است توجه کنید )3

، فرد "من"یکه شرکت کننده کودك یا فرد فاقد ظرفیت تصمیم گیري است باید مواردیکه منظور از در تمام این متن در صورت )4

، رضایت دهنده "من"اصالح شود و مواردیکه منظور از  "فرد تحت سرپرستی من"یا  "کودك"شرکت کننده بوده است به 

  . اصالح شود "قیم قانونی"یا  "ولی"است به من به عنوان 

  .دیکن پاك را متن يکامنتها تمام و هیاول حاتیتوض نیا اخالق، تهیکم به ارسال از قبل و فرم نکرد یینها از پس )5

توصیه میشود فرم را پس از تنظیم و قبل از ارسال، به چند نفر از مردم معمولی بدهید تا مفهوم بودن محتواي آن را بررسی  )6

  .کنند و اصالحات الزم براي بهبود متن را اعمال نمایید

 ه اخالق در پژوهش دانشگاهکمیت

 

 )در این بخش عنوان پژوهش خود را ذکر نمایید (. . . . .  طرحشرکت در رضایت نامه  

  

  خانم محترم / آقاي

اطالعـات مربـوط بـه ایـن پـژوهش در ایـن برگـه        . دیـ آ یمـ دعوت به عمل  الذکر فوقشما جهت شرکت در پژوهش  از لهیوس نیبد

  .براي شرکت یا عدم شرکت در این پژوهش آزاد هستیدخدمتتان ارائه شده است و شما 

پرسـید و بـا   بسواالت خود را از تیم پژوهشی  دیتوان یم بارهتصمیم گیري در این  و براي شما مجبور به تصمیم گیري فوري نیستید

و بـه   دیا شدهعات این فرم قبل از امضاي این رضایت نامه مطمئن شوید که متوجه تمامی اطال. مشورت نماییدکه مایل باشید هر فردي 

  .تمام سواالت شما پاسخ داده شده است

  پژوهش يمجرنام 

 

بلکه با جمالتی که براي مردم قابل . عین عبارت هدف پروپوزال را کپی نکنیدلطفا ( :پژوهش عبارتند ازاین  اهدافکه   دانم میمن  

 ).فهم باشد هدف را براي شرکت کنندگان توضیح دهید

1.  
  

 
 .نیستم پژوهشن یشرکت در ا مجبور بهو  است داوطلبانه کامالً پژوهشن یدر امن م که شرکت دانیمن م .2

محـروم   یو درمـان  یصـ یمعمـول تشخ  يها مراقبت، از پژوهش نباشمن یشرکت در ا حاضر بهبه من اطمینان داده شد که اگر 

   .شود یمندچار اشکال  مرابطه درمانی من با مرکز درمانی و پزشک معالجنخواهم شد و 

پـژوهش  از  ،ي، پس از اطالع بـه مجـر  هر وقت که بخواهم توانم یمکه حتی پس از موافقت با شرکت در پژوهش  دانم یممن  .3

 .باعث محرومیت از دریافت خدمات درمانی معمول براي من نخواهد شد پژوهشو خروج من از  خارج شوم

در                                                                         :اسـت صـورت   ایـن  بـه  پژوهشن یدر انجانب یا يهمکار ي نحوه .4

این سـود میتوانـد شـرح     .اینجا میتوانید سود بالقوه اي که شرکت کنندگان میتوانند از شرکت در این پژوهش ببرند بنویسید

اخـت مشـوق مـالی در ازاي جبـران     احتمال درمان یا  تشخیص بهتر بیماریشان، دریافـت خـدمات سـالمت رایگـان و یـا پرد     

توانید اینکه شرکت آنهـا  اگر پژوهش سود مستقیمی براي شرکت کننده ندارد دقیقا به آن اشاره کنید و می .همکاریشان باشد

                                     .  بهبود روشهاي تشخیصی و درمانی بیماران آینده کمک کند را ذکر کنید در پژوهش میتواند به
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در                                                                        :اسـت شرح  این بهن مطالعه یدر ااینجانب شرکت  یاحتمالمنافع  .5

این سـود میتوانـد شـرح    . اینجا میتوانید سود بالقوه اي که شرکت کنندگان میتوانند از شرکت در این پژوهش ببرند بنویسید

ن یا  تشخیص بهتر بیماریشان، دریافـت خـدمات سـالمت رایگـان و یـا پرداخـت مشـوق مـالی در ازاي جبـران          احتمال درما

توانید اینکه شرکت آنهـا  د دقیقا به آن اشاره کنید و میاگر پژوهش سود مستقیمی براي شرکت کننده ندار. همکاریشان باشد

                                                               .  در پژوهش میتواند به بهبود روشهاي تشخیصی و درمانی بیماران آینده کمک کند را ذکر کنید

  

  

                                                  :ح اســــــتبــــــه ایــــــن شــــــرن مطالعــــــه یــــــشــــــرکت در ا یاحتمــــــالو عــــــوارض  هــــــا بیآســــــ .6

 منظور عوارض و میزان احتمال بروز آنها در این مطالعه است

  

 
در صورت عدم تمایل به شرکت در مطالعه روش معمول درمانی براي من ارائه خواهد شد که منافع و عوارض آن به این شرح  .7

ده بتواند ارزیابی مناسبی از سود و زیان شرکت در پژوهش شما داشـته باشـد الزم اسـت بتوانـد     براي آنکه شرکت کنن : است

به عنوان مثال میزان موفقیت و میزان عوارض هریک را . سود و زیان مداخالت معمول و مداخالت این پژوهش را مقایسه کند

 .مقایسه کند

  

 
فقـط  و داشـته   هنگـ محرمانه صورت  به خودنزد را عات مربوط به من اطالکلیه   این پژوهش،دست اندر کاران دانم که میمن  .8

 .کنندمنتشر نجانب یبدون ذکر نام و مشخصات ا راپژوهش فقط نتایج کلی و گروهی این اجازه دارند 

 .دسترسی داشته باشد منبه اطالعات  تواند یمحقوق اینجانب  رعایتکمیته اخالق در پژوهش با هدف نظارت بر دانم که می .9

ـ  بـه شـرح ذیـل    یانجام مداخالت پژوهش يها نهیهزاز  کی چیه که  دانم یممن  .10 تمـام               .عهـده مـن نخواهـد بـود    ر ب

در ذیل این بند مداخالتی که در طی . مداخالت پژوهشی باید براي بیمار رایگان باشد و بیمار بداند شامل چه مواردي هستند

 یشود را فهرست کنیدانجام ماین پژوهش براي بیمار رایگان 

  

 
در رابطـه بـا    یتا هر وقت مشکلی یا سـوال به من گفته شد  و اینجانب معرفی شدبه  جهت پاسخگویی..................... يآقا/ خانم  .11

در                                                .بگـذارم و راهنمـایی بخـواهم    انیـ شرکت در پژوهش مذکور پیش آمد با ایشان در م

 فردي از عوامل پژوهش را که بتواند اطالعات صحیح و کافی در اختیـار شـرکت کننـدگان   و اطالعات دسترسی این بخش نام 

  ذکر شودقرار دهند و در مورد عوارض و نگرانیها راهنمایی الزم را ارائه دهند 

  :به من ارائه شدذیل آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه ایشان به شرح 

 آدرس: .......................................................................................................................................................  

 تلفن ثابت :...........................................................................  

 تلفن همراه :.......................................................................... 

  شماره دانشجویی: .................................................................. 

  .دانشجویی الزامی است شماره درصورتیکه طرح پایان نامه دانشجویی است  ذکر 

بـراي   ن پـژوهش یـ به علت شرکت در اروحی و  اعم از جسمی یهر مشکل پژوهشانجام اگر در حین و بعد از  که دانم یممن   .12

  . خواهد بودمجري بر عهده و غرامت مربوطه  آن يها نهیهزو ، عوارض درمانمن  پیش آمد 

ـ  دارم مـی  پـژوهش یا روند دست اندرکاران  نسبت به  یا اعتراضیاشکال اگر  دانمیممن  .13  پـژوهش کمیتـه اخـالق در    اتـوانم ب

سـاختمان سـتاد مرکـزي     بزرگراه همتبین چمران و شـیخ  فضـل اهللا   تهران،  :به آدرس ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 .نمایم مطرحصورت شفاهی یا کتبی ه بخود را  مشکلو  مراجعه   503ایران، طبقه پنجم، اتاق دانشگاه علوم پزشکی 
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و نسخه دیگـر در اختیـار   ار من یک نسخه در اختیپس از امضا  م شده ویت آگاهانه در دو نسخه تنظین فرم اطالعات و رضایا .14

 .قرار خواهد گرفتمجري 

  

در ایـن پـژوهش اعـالم     شـرکت  يابـر   را خواندم و فهمیدم و بر اساس آن رضایت آگاهانه خود را الذکر فوقموارد اینجانب 

  .کنم یم

  

  امضاي شرکت کننده

  

  

در  گـردم  یمـ و متعهـد   دانسـته  فوقمفاد مربوط به مجري در تعهدات ملزم به اجراي ا خود ر ………………اینجانب 

  . پژوهش تالش نمایماین شرکت کننده در و ایمنی حقوق  نیتأم

  

  پژوهش يمجرمهر و امضاي 

  

  

  


