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 مجری محترم

 در تنظیم فرم رضایت آگاهانه پژوهش خود به نکات کلی ذیل توجه کنید:

فرم رضایت آگاهانه باید منطبق با اطالعات مربوط به پژوهش و به زبان غیر  (1

 و قابل فهم برای سواد حدود پنجم ابتدایی تنظیم شود.  تخصصی

شما در تنظیم فرم میتوانید برای مفهوم تر و روانتر شدن متن، جمالت از  (2

پیش نوشته شده این فرم را تغییر دهید اما روال منطقی ارائه اطالعات به 

 همین ترتیبی است که در بندهای این فرم برایتان آورده شده است.

ک تک بندها به توضیحاتی که به صورت کامنت برای تنظیم بهتر در خصوص ت (3

 آورده شده است توجه کنید.

در تمام این متن در صورتیکه شرکت کننده کودک یا فرد فاقد ظرفیت تصمیم  (4

گیری است باید مواردیکه منظور از "من"، فرد شرکت کننده بوده است به 

مواردیکه منظور از "من"، "کودک" یا "فرد تحت سرپرستی من" اصالح شود و 

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

 حاتیتوض نیا اخالق، تهیکم به ارسال از قبل و فرم کردن یینها از پس (5

 .دیکن پاک را متن یکامنتها تمام و هیاول

مردم توصیه میشود فرم را پس از تنظیم و قبل از ارسال، به چند نفر از  (6

معمولی بدهید تا مفهوم بودن محتوای آن را بررسی کنند و اصالحات الزم 

 برای بهبود متن را اعمال نمایید.

 کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه

 
 . . . . .طرح شرکت در رضايت نامه  

 
 آقاي/ خانم محترم 

اطالعات . دیآيمدعوت به عمل  الذکرفوقشما جهت شركت در پژوهش  از لهیوس نیبد

شرکت یا  شما برای  ست و  شده ا مربوط به این پژوهش در این برگه خدمتتان ارائه 

 عدم شرکت در این پژوهش آزاد هستید.

  بارهتصمممیم گیرر در این  و برای شممما مجبور به تصمممیم گیرر فورر نیسممتید

که مایل باشممید پرسممید و با هر فردر بسممواالت خود را از تیم پژوهشممي  دیتوانيم

قبل از امضمممار این رضمممایت نامه مطمدن شممموید كه متوجه تمامي مشمممورت نمایید. 

 و به تمام سواالت شما پاسخ داده شده است. دیاشدهاطالعات این فرم 

 پژوهش يمجر

 
 عبارتند از:پژوهش این  اهدافكه   دانمميمن   .1

 

 

و  اسممت داوطلبانه کامالا  پژوهشن یدر امن دانم که شممرکت يمن م .2

 .نیستم پژوهشن یشرکت در ا به مجبور

پژوهش ن یشممركت در ا حاضممر بهبه من اطمینان داده شممد که اگر 

محروم نخواهم شد  يو درمان يصیمعمول تشخ رهامراقبت، از نباشم

دچار اشكال  مرابطه درماني من با مركز درماني و پزشك معالجو 

  .شودينم

هر  توانميمكه حتي پس از موافقت با شركت در پژوهش  دانميممن  .3

و  خارج شممممومپژوهش از  ،ر، پس از اطالع به مجروقت كه بخواهم

مانی  پژوهشخروج من از  مات در خد فت  یا یت از در عث محروم با

 .معمول برای من نخواهد شد

 :استصورت این به پژوهشن یدر انجانب یا رهمکار رنحوه .4

 است:شرح  این بهن مطالعه یدر ااینجانب شرکت  ياحتمالمنافع  .5

 

 

 به این شرح است:ن مطالعه یشرکت در ا ياحتمالو عوارض  هابیآس .6

Formatted: Underline

Commented [F. A.1 :] در این بخش عنوان پژوهش خود را ذکر

 نمایید

Commented [F. A.2 :]  را کپی هدف پروپوزال  عبارتعین

 هدف را برایبا جمالتی که برای مردم قابل فهم باشد بلکه  نکنید.

 شرکت کنندگان توضیح دهید.

Commented [F. A.3 :] در این بخش بسته به پژوهش خود برای

 شرکت کنندگان به زبان ساده توضیح دهید که: 

 .چه مداخله ای بر روی آنها صورت میگیرد 

چه اطالعاتی از آنها میپرسید 

 .چه اقدامات پاراکلینیکی بر روی آنها انجام میشود 

ز آنها میگیریدچه نمونه ای و با چه حجمی ا 

.همکاری در این مطالعه چه مدت طول میکشد 

 در این مدت چند نوبت مراجعه باید داشته باشند و به چه

 فواصلی

هر نوبت مراجعه چقدر وقت آنها را میگیرد 

در فواصل مراجعه چه اقداماتی را باید انجام دهند 

.چه اقداماتی را در پیگیری آنها انجام میدهید 

م در یکی از گروههای درمانی قرار میگیرند این اگر بطور رندو

 واقعیت به آنها ذکر شود. 

 اگر هزینه صرف وقت و رفت و آمد شرکت کنندگان را جبران

  خواهید کرد نیز در این بخش توضیح دهید.

 

Commented [F. A.4 :] در اینجا میتوانید سود بالقوه ای که

 شرکت کنندگان میتوانند از شرکت در این پژوهش ببرند بنویسید.

این سود میتواند شرح احتمال درمان یا  تشخیص بهتر بیماریشان، 

دریافت خدمات سالمت رایگان و یا پرداخت مشوق مالی در ازای 

اگر پژوهش سود مستقیمی برای شرکت  جبران همکاریشان باشد.

توانید اینکه شرکت آنها کننده ندارد دقیقا به آن اشاره کنید و می

ود روشهای تشخیصی و درمانی بیماران بهب در پژوهش میتواند به

 آینده کمک کند را ذکر کنید.  

Commented [F. A.5 :] منظور عوارض و میزان احتمال بروز آنها

 در این مطالعه است
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در صورت عدم تمایل به شرکت در مطالعه روش معمول درمانی برای  .7

 آن به این شرح است: منافع و عوارض من ارائه خواهد شد که 

 

 

اطالعات مربوط كلیه   این پژوهش،دست اندر كاران دانم كه ميمن  .8

اجازه فقط و داشمممته هنگمحرمانه صمممورت  به خودنزد را به من 

بدون ذکر نام و  راپژوهش فقط نتایج كلي و گروهي این دارند 

 .كنندمنتشر نجانب یمشخصات ا

حقوق  رعایتكمیته اخالق در پژوهش با هدف نظارت بر دانم که می .9

 دسترسي داشته باشد. منبه اطالعات  توانديماینجانب 

به  يمداخالت پژوهشمممانجام  رهانهیهزاز  کیچیه كه  دانميممن  .11

 .عهده من نخواهد بودر ب شرح ذیل

 
 

اینجانب به  ..جهت پاسخگویي................... رخانم / آقا .11

در  يتا هر وقت مشممكلي یا سمموالبه من گفته شممد  و معرفي شممد

 انیرابطه با شمممركت در پژوهش مذكور پیش آمد با ایشمممان در م

 بگذارم و راهنمایي بخواهم.

شرح  شان به  شماره تلفن ثابت و همراه ای به من ارائه آدرس و 

 :شد

 :آدرس  

.........................................................

.........................................................

..................................... 

  :تللللللللللللل للللللللللللل للللللللللللل   لللللللللللللا لللللللللللللت

.........................................................

.................. 

  :  تلللللللللللل لللللللللللل لللللللللللل  هلللللللللللل للللللللللللر

.........................................................

................. 

 يهر مشممممكل پژوهشاگر در حین و بعد از انجام  كه دانميممن   .12

سمي شرکت در اروحي و  اعم از ج برار من  پیش  ن پژوهشیبه علت 

مد  مانآ طه  آن رهانهیهزو ، عوارض در مت مربو هده و غرا بر ع

 خواهد بود. مجرر 

یا دست اندركاران  نسبت به  يا اعتراضیاشکال اگر  دانميممن  .13

دانشممممگاه  پژوهشكمیته اخالق در  اتوانم بدارم مي پژوهشروند 

كشاورز و خيا ان    و رتهر ن، تقاطع  به آدرس:علوم پزشكي تهران 

شكي تهر ن، طبقه پنجم،  شگا  ع وم پز ستاد مركزي د ن ساخت ان  قدس، 

صممورت شممفاهي یا كتبي ه بخود را  مشممکلتماس گرفته و  511 تاق 

 نمایم. مطرح

م شده و پس یت آگاهانه در دو نسخه تنظین فرم اطالعات و رضایا .14

ضا  سخه در اختیاز ام سخه دیگر در اختیار مجرر ار من یک ن و ن

 قرار خواهد گرفت.

 

Commented [F. A.6 :] برای آنکه شرکت کننده بتواند ارزیابی

مناسبی از سود و زیان شرکت در پژوهش شما داشته باشد الزم 

این پژوهش را  است بتواند سود و زیان مداخالت معمول و مداخالت

مقایسه کند. به عنوان مثال میزان موفقیت و میزان عوارض هریک 

 را مقایسه کند.

Commented [F. A.7 :] تمام مداخالت پژوهشی باید برای بیمار

رایگان باشد و بیمار بداند شامل چه مواردی هستند. در ذیل این 

انجام بند مداخالتی که در طی این پژوهش برای بیمار رایگان 

 ید.میشود را فهرست کن

Commented [F. A.8 :] و اطالعات دسترسی در این بخش نام

فردی از عوامل پژوهش را که بتواند اطالعات صحیح و کافی در 

قرار دهند و در مورد عوارض و نگرانیها  اختیار شرکت کنندگان

  راهنمایی الزم را ارائه دهند ذکر شود
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را خواندم و فهمیدم و بر اسمممماس آن  الذکرفوقموارد اینجانب 

 کنم.يمدر این پژوهش اعالم  شركت رابر  رضایت آگاهانه خود را
 

 امضار شركت كننده

 

 

تعهدات مربوط به مجرر ملزم به اجرار ا خود ر ………………اینجانب 

و ایمني حقوق  نیتأمدر  گردميمو متعهد  دانسممممته فوقمفاد در 

 پژوهش تالش نمایم. این شركت كننده در 
 

 پژوهش رمجرمهر و امضار 

 

 
 


