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  "        "طرح تحقیقاتی تحت عنوان   شرکت در رضایت نامه  

  

  خانم محترم / آقاي

اطالعات مربوط به این پژوهش در این برگه خدمتتان ارائه شـده  . دیآ یمدعوت به عمل  الذکر فوقشما جهت شرکت در پژوهش  از لهیوس نیبد

  .است و شما براي شرکت یا عدم شرکت در این پژوهش آزاد هستید

که پرسید و با هر فردي بسواالت خود را از تیم پژوهشی  دیتوان یم بارهتصمیم گیري در این  و براي شما مجبور به تصمیم گیري فوري نیستید

و به تمام سواالت شـما پاسـخ    دیا شدهقبل از امضاي این رضایت نامه مطمئن شوید که متوجه تمامی اطالعات این فرم . مشورت نماییدمایل باشید 

  .داده شده است

  پژوهش يمجرنام 

 

 : پژوهش عبارتند ازاین  اهدافکه   دانم میمن  

  

 
 .نیستم پژوهشن یشرکت در ا مجبور بهو  است داوطلبانه کامالً پژوهشن یدر امن دانم که شرکت یمن م .1

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

   .شود ینمدچار اشکال  مرابطه درمانی من با مرکز درمانی و پزشک معالجمحروم نخواهم شد و 

از  ،ي، پس از اطالع بـه مجـر  هر وقت که بخواهم توانم یمکه حتی پس از موافقت با شرکت در پژوهش  دانم یممن  .2

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

                                                                         :استصورت  این به پژوهشن یدر انجانب یا يهمکار ي نحوه .3

  

 
                                                                        :استشرح  این بهن مطالعه یدر ااینجانب شرکت  یاحتمالمنافع  .4

  

  

                                                               :به این شرح استن مطالعه یشرکت در ا یاحتمالو عوارض  ها بیآس .5

  

 
در صورت عدم تمایل به شرکت در مطالعه روش معمول درمانی براي من ارائه خواهد شد که منافع و عوارض آن بـه   .6

 .ین شرح استا

  

داشـته   هنگمحرمانه صورت  به خودنزد را اطالعات مربوط به من کلیه   این پژوهش،دست اندر کاران دانم که میمن  .7

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

دسترسـی   مـن بـه اطالعـات    تواند یمحقوق اینجانب  رعایتبر کمیته اخالق در پژوهش با هدف نظارت دانم که می .8

 .داشته باشد

              .عهده من نخواهد بودر ب به شرح ذیل یانجام مداخالت پژوهش يها نهیهزاز  کی چیه که  دانم یممن  .9
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در  یتا هر وقت مشکلی یا سـوال به من گفته شد  و اینجانب معرفی شدبه  جهت پاسخگویی..................... يآقا/ خانم  .10

                                                .بگذارم و راهنمایی بخواهم انیرابطه با شرکت در پژوهش مذکور پیش آمد با ایشان در م

11.  
12.  
  :به من ارائه شدذیل  آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه ایشان به شرح  .13

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

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

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

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

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

ن یـ بـه علـت شـرکت در ا   روحـی  و  ز جسـمی اعـم ا  یهر مشکل پژوهشاگر در حین و بعد از انجام  که دانم یممن   .14

  . خواهد بودمجري بر عهده و غرامت مربوطه  آن يها نهیهزو ، عوارض درمانبراي من  پیش آمد  پژوهش

ـ  دارم مـی  پـژوهش یا روند دست اندرکاران  نسبت به  یا اعتراضیاشکال اگر  دانمیممن  .15 کمیتـه اخـالق در    اتـوانم ب

سـاختمان سـتاد    بزرگراه همتبین چمران و شیخ  فضل اهللا تهران،  :به آدرس ایراندانشگاه علوم پزشکی  پژوهش

صورت شـفاهی یـا کتبـی    ه بخود را  مشکلو  مراجعه   503ایران، طبقه پنجم، اتاق مرکزي دانشگاه علوم پزشکی 

 .نمایم مطرح

و نسـخه دیگـر   ار مـن  یک نسخه در اختیم شده و پس از امضا یت آگاهانه در دو نسخه تنظین فرم اطالعات و رضایا .16

 .قرار خواهد گرفتدر اختیار مجري 

  

در ایـن پـژوهش    شرکت يابر  را خواندم و فهمیدم و بر اساس آن رضایت آگاهانه خود را الذکر فوقموارد اینجانب 

  .کنم یماعالم 
  

  امضاي شرکت کننده

  

و متعهـد   انسـته د فـوق مفـاد  تعهدات مربـوط بـه مجـري در    ملزم به اجراي ا خود ر ………………اینجانب 

  . پژوهش تالش نمایماین شرکت کننده در و ایمنی حقوق  نیتأمدر  گردم یم
  

  پژوهش يمجرمهر و امضاي 

  

  

  


