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 مجری محترم***

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

 ییسواد حدود پنجم ابتدا یو قابل فهم برا یتخصص ریمنطبق با اطالعات مربوط به پژوهش و به زبان غ دیآگاهانه با تیرضا فرم (1

 شود.  میتنظ

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

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

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

، فرد "من"یکه شرکت کننده کودک یا فرد فاقد ظرفیت تصمیم گیری 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  "کودک"شرکت کننده بوده است به 

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

 .دیکن پاک را متن یکامنتها 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 محتوای آن را بررسی کنند  (6

 و اصالحات الزم برای بهبود متن را اعمال نمایید.

 ه اخالق در پژوهش دانشگاهکمیت

 

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

 

 آقاي/ خانم محترم 
اطالع ات مرب وب ب ه اي ن پ ژوهش در اي ن بر  ه . دي آيمدعوت به عمل  الذكرفوقشما جهت شركت در پژوهش  از لهيوس نيبد

 برای شركت يا عدم شركت در اين پژوهش آزاد هستيد.خدمتتان ارائه شده است و شما 
پرس يد بسواالت خود را از تيم پژوهش ي  ديتوانيم بارهتصميم  يری در اين  و برای شما مجبور به تصميم  يری فوری نيستيد

ع ات اي ن ف رم قبل از امضای اين رضايت نامه مطم نن ش ويد ك ه متوج ه تم امي اطالمشورت نماييد. كه مايل باشيد و با هر فردی 
 و به تمام سواالت شما پاسخ داده شده است. دياشده

 پژوهش يمجرنام 

 
عین عبارت هدف پروپوزال را کپی نکنید. بلکه با جمالتی که برای مردم قابل فهم باشد هدف )لطفا  پژوهش عبارتند از:اين  اهدافكه   دانمميمن  

 (را برای شرکت کنندگان توضیح دهید.

1.  

 

 

 .نيستم پژوهشن يشركت در ا مجبور بهو  است داوطلبانه كامالً پژوهشن يدر امن م كه شركت دانيمن م .2

 يو درماان يصيمعمول تشخ يهامراقبت، از پژوهش نباشمن يشركت در ا حاضر بهبه من اطمينان داده شد كه اگر 

  .شوديمندچار اشكال  مرابطه درماني من با مركز درماني و پزشك معالجمحروم نخواهم شد و 

از  ،ي، پس از اطالع به مجارهر وقت كه بخواهم توانميمكه حتي پس از موافقت با شركت در پژوهش  دانميممن  .3

باعث محروميت از دريافت خدمات درماني معمول براي من نخواهاد  پژوهشو خروج من از  خارج شومپژوهش 

 .شد
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                                                                        :اساااااااتصاااااااورت اين باااااااه پاااااااژوهشن يااااااادر انجانااااااا  يا يهمكاااااااار ينحاااااااوه .4
این سود میتواند شرح  در اینجا میتوانید سود بالقوه ای که شرکت کنندگان میتوانند از شرکت در این پژوهش ببرند بنویسید.

اختت مشتوم متالی در ازای جبتران احتمال درمان یا  تشخیص بهتر بیماریشان، دریافتت ختدمات ستالمت رای تان و یتا پرد

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

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

                                                                       اسااااات:شااااار   ايااااان باااااهن مطالعاااااه يااااادر ااينجانااااا  شاااااركت  ياحتماااااالمنااااااف   .5
در اینجا میتوانید سود بالقوه ای که شرکت کنندگان میتوانند از شرکت در این پژوهش ببرند بنویسید. این سود میتواند شرح 

ن یا  تشخیص بهتر بیماریشان، دریافتت ختدمات ستالمت رای تان و یتا پرداختت مشتوم متالی در ازای جبتران احتمال درما

توانید اینکه شرکت آنهتا د دقیقا به آن اشاره کنید و میهمکاریشان باشد. اگر پژوهش سود مستقیمی برای شرکت کننده ندار

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

 

 

                                                                اسااااات:باااااه ايااااان شااااارن مطالعاااااه ياااااشاااااركت در ا ياحتماااااالو عاااااوار   ها يآسااااا .6
 منظور عوارض و میزان احتمال بروز آنها در این مطالعه است

 

 

در صورت عدم تمايل به شركت در مطالعه روش معمول درماني براي من ارائه خواهد شد كه مناف  و عاوار  آن  .7

ده بتواند ارزیابی مناسبی از سود و زیان شرکت در پژوهش شما داشته باشتد ززم برای آنکه شرکت کنن به اين شر  است: 

است بتواند سود و زیان مداخالت معمول و مداخالت این پژوهش را مقایسه کند. به عنتوان ماتال میتزان موفقیتت و میتزان 

 عوارض هریک را مقایسه کند.

 

 

محرماناه صاورت  باه خاودنازد را عاات مرباوب باه مان اطالكليه   اين پژوهش،دست اندر كاران دانم كه ميمن  .8

منتشار نجانا  يبدون ذكر نام و مشخصات ا راپژوهش فقط نتايج كلي و گروهي اين اجازه دارند فقط و داشته هنگ

 .كنند

دسترساي  مانبه اطالعات  توانديمحقوق اينجان   رعايتكميته اخالق در پژوهش با هدف نظارت بر دانم كه مي .9

 .داشته باشد

             .عهاده مان نخواهاد باودر با باه شار  ذيال يانجاام ماداخالت پژوهشا يهاناهيهزاز  كياچيه كه  دانميممن  .10
تمام مداخالت پژوهشی باید برای بیمار رای ان باشد و بیمار بداند شامل چه مواردی هستند. در ذیل این بنتد متداخالتی کته 

 یشود را فهرست کنیدانجام مدر طی این پژوهش برای بیمار رای ان 

 
 

 يتا هر وقت مشكلي يا سوالبه من گفته شد  و اينجان  معرفي شدبه  .....................جهت پاسخگويي يخانم / آقا .11

                                               بگاامارم و راهنمااايي بخااواهم. انياادر رابطااه بااا شااركت در پااژوهش ماامكور پاايش آمااد بااا ايشااان در م
فردی از عوامتل پتژوهش را کته بتوانتد اطالعتات وتکیح و کتافی در اختیتار شترکت و اطالعات دسترسی در این بخش نام 

 ذکر شودقرار دهند و در مورد عوارض و ن رانیها راهنمایی ززم را ارائه دهند  کنندگان
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 :به من ارائه شدذيل آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه ايشان به شر  

 ....................................................................................................................................................... آدرس: •

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

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

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

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

ن ياباه علات شاركت در اروحي و  اعم از جسمي يهر مشكل پژوهشانجام اگر در حين و بعد از  كه دانميممن   .12

 خواهد بود. مجري بر عهده و غرامت مربوطه  آن يهانهيهزو ، عوار  درمانبراي من  پيش آمد  پژوهش

كميتاه اخاالق در  اتاوانم بادارم ماي پژوهشيا روند دست اندركاران  نسبت به  يا اعتراضياشكال اگر  دانميممن  .13

سراتتمان سرتاد  بزرگراه همتبین چمرران   شری   ل رهلل ا  تهران،  به آدرس: ايراندانشگاه علوم پزشكي  پژوهش

صاورت شافاهي ياا كتباي ه باخود را  مشكلو  مراجعه   503ایران، طبقه پنجم، اتاق مركزي دانشگاه علوم پزشكی 

 نمايم. مطر 

و نسخه ديگر ار من يك نسخه در اختيپس از امضا  م شده ويت آگاهانه در دو نسخه تنظين فرم اطالعات و رضايا .14

 قرار خواهد گرفت.در اختيار مجري 

 

در اير  ژرهوه   شررکت يابر  را خواندم و فهميدم و بر اساس آن رضايت آگاهانه خود را الذکرفوقموارد اينجانب 

 کنم.يماعالم 
 

 امضاي شرکت کننده

 

 

 گرردميمو متعهرد  دانسته فوقمفاد مربوط به مجري در تعهدات ملزم به اجراي ا خود ر ………………اينجانب 

 ژهوه  تالش نمايم. اي  شرکت کننده در و ايمني حقوق   يتأمدر 
 

 ژهوه  يمجرمهر و امضاي 

 

 
 


