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 تكميل گردد. بايد بصورت انالين در پژوهشيار هنگام ارسال طرحفرم اصلي و  الع بوده طو جهت ا نمونهمجري محترم اين فرم 

 

 مجري محترم

 :ديکن توجه ليذ يکل نكات به خوددر تنظيم فرم رضايت آگاهانه پژوهش 

 ييسواد حدود پنجم ابتدا يو قابل فهم برا يتخصص ريمنطبق با اطالعات مربوط به پژوهش و به زبان غ ديآگاهانه با تيرضا فرم (1

 شود.  ميتنظ

شما در تنظيم فرم ميتوانيد براي مفهوم تر و روانتر شدن متن، جمالت از پيش نوشته شده اين فرم را تغيير دهيد اما روال  (2

 منطقي ارائه اطالعات به همين ترتيبي است که در بندهاي اين فرم برايتان آورده شده است.

 خصوص تک تک بندها به توضيحاتي که به صورت کامنت براي تنظيم بهتر آورده شده است توجه کنيد.در  (3

، فرد "من"در تمام اين متن در صورتيكه شرکت کننده کودک يا فرد فاقد ظرفيت تصميم گيري است بايد موارديكه منظور از  (4

، رضايت دهنده "من"شود و موارديكه منظور از اصالح  "فرد تحت سرپرستي من"يا  "کودک"شرکت کننده بوده است به 

 اصالح شود.  "قيم قانوني"يا  "ولي"است به من به عنوان 

 .ديکن پاک را متن يکامنتها تمام و هياول حاتيتوض نيا اخالق، تهيکم به ارسال از قبل و فرم کردن يينها از پس (5

از مردم معمولي بدهيد تا مفهوم بودن محتواي آن را بررسي کنند توصيه ميشود فرم را پس از تنظيم و قبل از ارسال، به چند نفر  (6

 و اصالحات الزم براي بهبود متن را اعمال نماييد.

 کميته اخالق در پژوهش دانشگاه

 

 . . . . .طرح شرکت در رضايت نامه  

 

 آقاي/ خانم محترم 

اطالعااات مربااو  بااه اياان پااژوهش در اياان بر ااه . ديآيمدعوت به عمل  الذكرفوقشما جهت شركت در پژوهش  از لهيوس نيبد

 خدمتتان ارائه شده است و شما برای شركت يا عدم شركت در اين پژوهش آزاد هستيد.

پرساايد بسواالت خود را از تيم پژوهشي  ديتوانيم بارهتصميم  يری در اين  و برای شما مجبور به تصميم  يری فوری نيستيد

قبل از امضای اين رضايت نامه مطمئن شااويد كااه متوجااه تمااامي اطالعااات اياان فاارم ت نماييد. مشوركه مايل باشيد و با هر فردی 

 و به تمام سواالت شما پاسخ داده شده است. دياشده

 پژوهش يمجر

 
 عبارتند از:پژوهش اين  اهدافكه   دانمميمن   .1

 

 

 .نيستم پژوهشن يكت در اشر مجبور بهو  است داوطلبانه كامالً پژوهشن يدر امن دانم كه شركت يمن م .2

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

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

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

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

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

 نمایید

Commented [F. A.2 :]  پی نکنید.را کهدف پروپوزال  عبارتعین 

با جمالتی که برای مردم قابل فهم باشد هدف را برای شرکت بلکه 

 کنندگان توضیح دهید.
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 :استصورت اين به پژوهشن يدر انجانب يا يهمكار ينحوه .4

 است:شرح  اين بهن مطالعه يدر ااينجانب شركت  ياحتمالمنافع  .5

 

 

 به اين شرح است:ن مطالعه يشركت در ا ياحتمالو عوارض  هابيآس .6

 
 

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

 به اين شرح است: 

 
 

محرمانااه صااورت  هباا خااودناازد را اطالعات مربااوب بااه ماان كليه   اين پژوهش،دست اندر كاران دانم كه ميمن  .8

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

 .كنند

دسترسااي  ماانبه اطالعات  توانديمحقوق اينجانب  رعايتكميته اخالق در پژوهش با هدف نظارت بر دانم كه مي .9

 داشته باشد.

 .عهده من نخواهد بودر ب به شرح ذيل يمداخالت پژوهشانجام  يهانهيهزاز  كيچيه كه  دانميممن  .10

 
 

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

 بگذارم و راهنمايي بخواهم. انيدر رابطه با شركت در پژوهش مذكور پيش آمد با ايشان در م

 :به من ارائه شدآدرس و شماره تلفن ثابت و همراه ايشان به شرح 

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

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

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

ن ياابااه علاات شااركت در اروحي و  اعم از جسمي يهر مشكل پژوهشاگر در حين و بعد از انجام  كه دانميممن   .12

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

كميتااه اخااالق در  اتااوانم باادارم مي پژوهشيا روند دست اندركاران  نسبت به  يا اعتراضياشكال اگر  دانميممن  .13

تاد مرك     كشاورز و خيابان قدس، ساختمان س   بلوارتهران، تقاطع  به آدرس:دانشگاه علوم پزشكي تهران  پژوهش

، دبيرخانه كميته اخالق در پژوهش دانشگاه، مديريت امور تحقيقات و فناور طبقه ششم، دانشگاه علوم پ شكي تهران، 

 نمايم. مطرحصورت شفاهي يا كتبي ه بخود را  مشكلگرفته و  تماس 81633613و  81633644، 81633626تلفن 

و نسخه ديگر ار من يك نسخه در اختيم شده و پس از امضا يت آگاهانه در دو نسخه تنظين فرم اطالعات و رضايا .14

 قرار خواهد گرفت.در اختيار مجري 

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 

 بر روی آنها انجام میشود. چه اقدامات پاراکلینیکی 

چه نمونه ای و با چه حجمی از آنها میگیرید 

.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 

داماتی را در پیگیری آنها انجام میدهید.چه اق 

 اگر بطور رندوم در یکی از گروههای درمانی قرار میگیرند این 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

این سود  ندگان میتوانند از شرکت در این پژوهش ببرند بنویسید.کن

میتواند شرح احتمال درمان یا  تشخیص بهتر بیماریشان، دریافت خدمات 

 سالمت رایگان و یا پرداخت مشوق مالی در ازای جبران همکاریشان باشد.

اگر پژوهش سود مستقیمی برای شرکت کننده ندارد دقیقا به آن اشاره 

بهبود روشهای  در پژوهش میتواند بهتوانید اینکه شرکت آنها می کنید و

 تشخیصی و درمانی بیماران آینده کمک کند را ذکر کنید.  

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

 این مطالعه است

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

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

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

انجام میشود را ین پژوهش برای بیمار رایگان مداخالتی که در طی ا

 فهرست کنید.

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

از عوامل پژوهش را که بتواند اطالعات صحیح و کافی در اختیار شرکت 

قرار دهند و در مورد عوارض و نگرانیها راهنمایی الزم را ارائه  کنندگان

  دهند ذکر شود
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در ايننپ ونن وه   شرکت يابر  را خواندم و فهميدم و بر اساس آن رضايت آگاهانه خود را الذکرفوقموارد اينجانب 

 کنم.يماعالم 
 

 امضاي شرکت کننده

 

 

 گننردميمو متعهد  دانسته فوقمفاد تعهدات مربوط به مجري در ملزم به اجراي ا خود ر ………………اينجانب 

 و وه  تالش نمايم. ايپ شرکت کننده در و ايمني حقوق  پيتأمدر 
 

 و وه  يمجرمهر و امضاي 

 

 
 


