راهنمای تهيه فرم رضايت آگاهانه در طرح های تحقيقاتی
برگ نخست
حاوی اطالعات برای مشاركت كننده
تاريخ :
عنوان/موضوع تحقيق:

نوع تحقيق
آقای  /خانم محترم
از شما دعوت مي شود در يك مطالعه تحقيقاتي كه توسط] اساتيد دانشکده علوو زششوکي اسوداااد[ تحو نظوارت
كميته منطقه اي اخالق دانشکده انجا يافته و توسط] [. . . . . . . .تامين مالي مي شود شرك كنيد .زيش از آنکوه
تصميم اه شرك يا عد شرك انمائيد ،من تحقيق را اطور خالصه اراي شما توضيح موي دمومچ اورا ايون تحقيوق
صورت

مي گيرد و اين تحقيق مستلش اه ايشي اس  .لطفا" در خواندن اطالعات زير در مورد تحقيوق عجلوه

نکنيد و آنها را ادق اخوانيد .مر كجا نياز اه توضيح داشتيد سوال فرمائيدو در ااره تصميم در مورد شرك يوا عود
شرك خودتان عجله نکنيد.
هدف اين مطالعه (تحقيق) چيست؟ و چگونه انجام خواهد شد؟ (هدف و روش) ]حداكثر  102كلمه[

چرا من انتخاب شده ام؟ ] حداكثر  02كلمه[

منافع اين تحقيق چيست؟ ] حداكثر  02كلمه[

آيا خطر ويا عوارض احتمالی نيز در كار خواهد بود؟ ( اگر الوي اوه تيوميني داده موي شوود

] حوداكثر 02

كلمه[

آيا شركت من در اين مطالعه محرمانه خواهد ماند؟
شرك شما در اين مطالعه و اطالعات  /داده مايي كه شما در اختيار من مي گذاريد ،كوامال" محرمانوه اواقي خوامود
ماند .يك شماره و يا كد شناسايي در طول مطالعه اراي مر يك از شرك كنندگان اختصاص يافتوه و تموا داده موا
ناشناخته ااقي خوامند ماند .در موردداده ما مطااق اا قوانين مراقب از داده ما در ايوران كوه محرمانوه اوودن آنهوا را
تيمين مي كند عمل خوامد شد.
اگر بخواهم شركت كنم چه كاری بايد انجام دهم؟
اگر شما اراي شرك در اين مطالعه م وافق كنيد ،الز اسو فور رضواي آگامانوه را تکميول نمووده و اوه محقوق
ارگردانيد .لطفا" اين ارگ حاوي اطالعات را اراي خود نگهداريد .اگر تصميم اه شرك در اين تحقيوق گرفتيود ،مور
زماني شمامجاز مستيد از اين تحقيق كناره گيري كنيد ادون اينکه دليلي اراي ما اقامه نمائيد.
د ر اين بخش به طورخالصه توضيحی درمورد نحوه مشاركت و نقش مشاركت كننده در تحقيق داده شود:

اگر شما سوالي داريد و يا اينکه مايل اه اطالعات ايشتري مستيد ،لطفا اا]نا و نا خانوادگي محقق[چ شوماره تلفونچ
 E-mailچ

تماس اگيريد.

اا تشکر از وق شما اراي قبول زحم خواندن اين ارگ حاوي اطالعات.

برگ دوم
رضايت آگاهانه
كد  /شماره مطالعاتی:
عنوان تحقيق:
لطفا" عالم گذاري كنيدچ
 -1من تائيد مي كنم كه ارگ اطالعات مشارك كننده اه تاريخ

را اراي انجا تحقيق فوق خوانوده و

فهميده ا و اين فرص اراي من داده شده كه سواالت مورد نظر را اپرسم.
 -0من ميدانم كه شرك من در اين تحقيق داوطلبانه اس  .من ممچنين مي دانم كه من مر زماني كه اخوامم موي
توانم از تحقيق كنار اکشم ادون اينکه ملش اه ارائه دليل ااشم.
 -3من موافق مي كنم كه در مطالعه /تحقيق فوق شرك نمايم.
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