
 

 

 هجری هحترم

 :در تٌظین فرم رضایت آگاّاًِ پژٍّش خَد بِ ًىات ولی ریل تَجِ وٌیذ

ٍ لابل فْن برای سَاد حذٍد پٌجن  تخصصیفرم رضایت آگاّاًِ بایذ هٌطبك با اطالعات هربَط بِ پژٍّش ٍ بِ زباى غیر  (1

 . ابتذایی تٌظین شَد

شوا در تٌظین فرم هیتَاًیذ برای هفَْم تر ٍ رٍاًتر شذى هتي، جوالت از پیش ًَشتِ شذُ ایي فرم را تغییر دّیذ اها رٍال  (2

 .هٌطمی ارائِ اطالعات بِ ّویي ترتیبی است وِ در بٌذّای ایي فرم برایتاى آٍردُ شذُ است

 .ه ته بٌذّا بِ تَضیحاتی وِ بِ صَرت واهٌت برای تٌظین بْتر آٍردُ شذُ است تَجِ وٌیذدر خصَص ت (3

، فرد "هي"در توام ایي هتي در صَرتیىِ شروت وٌٌذُ وَدن یا فرد فالذ ظرفیت تصوین گیری است بایذ هَاردیىِ هٌظَر از  (4

، رضایت دٌّذُ "هي"هَاردیىِ هٌظَر از اصالح شَد ٍ  "فرد تحت سرپرستی هي"یا  "وَدن"شروت وٌٌذُ بَدُ است بِ 

 . اصالح شَد "لین لاًًَی"یا  "ٍلی"است بِ هي بِ عٌَاى 

 .ذیوٌ پان را هتي یواهٌتْا توام ٍ ِیاٍل حاتیتَض يیا اخالق، تِیوو بِ ارسال از لبل ٍ فرم وردى ییًْا از پس (5

هردم هعوَلی بذّیذ تا هفَْم بَدى هحتَای آى را بررسی تَصیِ هیشَد فرم را پس از تٌظین ٍ لبل از ارسال، بِ چٌذ ًفر از  (6

 .وٌٌذ ٍ اصالحات الزم برای بْبَد هتي را اعوال ًواییذ

 وویتِ اخالق در پژٍّش داًشگاُ

 

 

 

 خانم محترم / آقاي
اطالع ات هزب وب ب ه اي ي پ ژوهش در اي ي بز  ه        . دي  آ يهدعوت به عول  الذكز فوقشوا جهت شزكت در پژوهش  اس لهيوس ييبد

 .خدهتتاى ارائه شده است و شوا بزای شزكت يا عدم شزكت در ايي پژوهش آساد هستيد
پزس يد  بسواالت خود را اس تين پژوهش ي   ديتواً يه بارهتصوين  يزی در ايي  و بزای شوا هجبور به تصوين  يزی فوری ًيستيد

قبل اس اهضای ايي رضايت ًاهه هطو ني ش ويد ك ه هتوج ه تو اهي اطالع ات اي ي ف زم         . هشورت ًواييدكه هايل باشيد و با هز فزدی 
 .و به توام سواالت شوا پاسخ داده شده است ديا شده

پژوهش يمجر

 
 :ػباستٌذ اصپژٍّص ايي  اّذافكِ   داًن هيهي   .1

 
 

 .ًيستن پژٍّصي يضشكت دس ا بِ هجبَسٍ  است داٍطلباًِ كاهالً پژٍّصي يدس اهي داًن كِ ضشكت يهي ه .2

 يٍ دسه اً  يص  يهؼوَل تطخ يّا هشاقبت، اص پژٍّص ًباضني يضشكت دس ا حاضش بِبِ هي اطويٌاى دادُ ضذ كِ اگش 

  .ضَد يًودچاس اضكال  نسابطِ دسهاًي هي با هشكض دسهاًي ٍ پضضك هؼالجهحشٍم ًخَاّن ضذ ٍ 

اص  ،ي، پس اص اطالع بِ هج ش ّش ٍقت كِ بخَاّن تَاًن يهكِ حتي پس اص هَافقت با ضشكت دس پژٍّص  داًن يههي  .3

باػث هحشٍهيت اص دسيافت خذهات دسهاًي هؼوَل بشاي هي ًخَاّ ذ   پژٍّصٍ خشٍج هي اص  خاسج ضَمپژٍّص 

 .ضذ

 :استصَست  ايي بِ پژٍّصي يدس اٌجاًب يا يّوكاس ي ًحَُ .4

 :استضشح  ايي بِي هطالؼِ يدس اايٌجاًب ضشكت  ياحتوالهٌافغ  .5

Formatted: Underline

Comment [F .A.1 :] در ایي بخش عٌَاى

 پژٍّش خَد را رکر ًواییذ

Comment [F .A.2 :]  ّذف  عبارتعیي

با جوالتی کِ بلکِ  .کپی ًکٌیذرا پرٍپَزال 

برای هردم قابل فْن باشذ ّذف را برای شرکت 

 .کٌٌذگاى تَضیح دّیذ

Comment [F .A.3 :] ِدر ایي بخش بستِ ب

پژٍّش خَد برای شرکت کٌٌذگاى بِ زباى 

 : سادُ تَضیح دّیذ کِ

چِ هذاخلِ ای بر رٍی آًْا صَرت هیگیرد . 

چِ اطالعاتی از آًْا هیپرسیذ 

بر رٍی آًْا اًجام  چِ اقذاهات پاراکلیٌیکی

 . هیشَد

 چِ ًوًَِ ای ٍ با چِ حجوی از آًْا

 هیگیریذ

 ّوکاری در ایي هطالعِ چِ هذت طَل

 .هیکشذ

 ِدر ایي هذت چٌذ ًَبت هراجعِ بایذ داشت

 باشٌذ ٍ بِ چِ فَاصلی

ّر ًَبت هراجعِ چقذر ٍقت آًْا را هیگیرد 

 در فَاصل هراجعِ چِ اقذاهاتی را بایذ اًجام

 دٌّذ

 ِاقذاهاتی را در پیگیری آًْا اًجام چ

 .هیذّیذ

 اگر بطَر رًذٍم در یکی از گرٍّْای درهاًی

 . قرار هیگیرًذ ایي ٍاقعیت بِ آًْا رکر شَد

 اگر ّسیٌِ صرف ٍقت ٍ رفت ٍ آهذ شرکت

کٌٌذگاى را جبراى خَاّیذ کرد ًیس در ایي 

  .بخش تَضیح دّیذ

 

Comment [F .A.4 :] در ایٌجا هیتَاًیذ سَد

کٌٌذگاى هیتَاًٌذ از بالقَُ ای کِ شرکت 

ایي سَد  .شرکت در ایي پژٍّش ببرًذ بٌَیسیذ

هیتَاًذ شرح احتوال درهاى یا  تشخیص بْتر 

بیواریشاى، دریافت خذهات سالهت رایگاى ٍ یا 

پرداخت هشَق هالی در ازای جبراى 

اگر پژٍّش سَد هستقیوی  .ّوکاریشاى باشذ

برای شرکت کٌٌذُ ًذارد دقیقا بِ آى اشارُ 

در پژٍّش تَاًیذ ایٌکِ شرکت آًْا ٍ هی کٌیذ

بْبَد رٍشْای تشخیصی ٍ درهاًی  هیتَاًذ بِ

 .  بیواراى آیٌذُ کوک کٌذ را رکر کٌیذ



 

 

 

 

 :بِ ايي ضشح استي هطالؼِ يضشكت دس ا ياحتوالٍ ػَاسض  ّا بيآس .6

 
 

آى هٌافغ ٍ ػ َاسض  دس صَست ػذم توايل بِ ضشكت دس هطالؼِ سٍش هؼوَل دسهاًي بشاي هي اسائِ خَاّذ ضذ كِ  .7

 : بِ ايي ضشح است

 
 

ِ  خ َد ً ضد  سا اطالػ ات هشب َب ب ِ ه ي     كليِ   ايي پژٍّص،دست اًذس كاساى داًن كِ هيهي  .8 هحشهاً ِ  ص َست   ب 

هٌتط ش  ٌجاً ب  يبذٍى ركش ًام ٍ هطخصات ا ساپژٍّص فقط ًتايج كلي ٍ گشٍّي ايي اجاصُ داسًذ فقط ٍ داضتِ ِ ًگ

 .كٌٌذ

دستشس ي   ه ي بِ اطالػات  تَاًذ يهحقَق ايٌجاًب  سػايتكويتِ اخالق دس پژٍّص با ّذف ًظاست بش داًن كِ هي .9

 .داضتِ باضذ

 .ػْذُ هي ًخَاّذ بَدش ب بِ ضشح ريل يهذاخالت پژٍّطاًجام  يّا ٌِيّضاص  كي چيّ كِ  داًن يههي  .11

 
 

 يتا ّش ٍقت هطكلي يا س َال بِ هي گفتِ ضذ  ٍ ايٌجاًب هؼشفي ضذبِ  جْت پاسخگَيي..................... يآقا/ خاًن  .11

 .بگزاسم ٍ ساٌّوايي بخَاّن اىيدس سابطِ با ضشكت دس پژٍّص هزكَس پيص آهذ با ايطاى دس ه

 :بِ هي اسائِ ضذآدسس ٍ ضواسُ تلفي ثابت ٍ ّوشاُ ايطاى بِ ضشح 

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

 تلفي ثابت :........................................................................... 

 ُتلفي ّورا :.......................................................................... 

ي ي  ب ِ ػل ت ض شكت دس ا   سٍحي ٍ  اػن اص جسوي يّش هطكل پژٍّصاگش دس حيي ٍ بؼذ اص اًجام  كِ داًن يههي   .12

 . خَاّذ بَدهجشي بش ػْذُ ٍ غشاهت هشبَطِ  آى يّا ٌِيّضٍ ، ػَاسض دسهاىبشاي هي  پيص آهذ  پژٍّص

كويت ِ اخ الق دس    ات َاًن ب   داسم ه ي  پژٍّصيا سًٍذ دست اًذسكاساى  ًسبت بِ  يا اػتشاضياضكال اگش  داًنيههي  .13

كشاٍرز ٍ خياباى قدس، ساختواى ستتاد هركتس     بلَارتْراى، تقاطع  :بِ آدسسداًطگاُ ػلَم پضضكي تْشاى  پژٍّص

 هط شح صَست ضفاّي يا كتب ي  ِ بخَد سا  هطكلتواس گشفتِ ٍ  511داًشگاُ علَم پسشكي تْراى، طبقِ پٌجن، اتاق 

 .ًواين

ٍ ًسخِ ديگش اس هي يك ًسخِ دس اختين ضذُ ٍ پس اص اهضا يدٍ ًسخِ تٌظت آگاّاًِ دس يي فشم اطالػات ٍ سضايا .14

 .قشاس خَاّذ گشفتدس اختياس هجشي 

Comment [F .A.5 :] ٍ هٌظَر عَارض

 هیساى احتوال برٍز آًْا در ایي هطالعِ است

Comment [F .A.6 :] برای آًکِ شرکت

کٌٌذُ بتَاًذ ارزیابی هٌاسبی از سَد ٍ زیاى 

ذ الزم است شرکت در پژٍّش شوا داشتِ باش

بتَاًذ سَد ٍ زیاى هذاخالت هعوَل ٍ هذاخالت 

بِ عٌَاى هثال . ایي پژٍّش را هقایسِ کٌذ

هیساى هَفقیت ٍ هیساى عَارض ّریک را 

 .هقایسِ کٌذ

Comment [F .A.7 :] هذاخالت توام

پژٍّشی بایذ برای بیوار رایگاى باشذ ٍ بیوار 

در ریل ایي . بذاًذ شاهل چِ هَاردی ّستٌذ

بٌذ هذاخالتی کِ در طی ایي پژٍّش برای 

 .اًجام هیشَد را فْرست کٌیذبیوار رایگاى 

Comment [F .A.8 :] در ایي بخش ًام ٍ

فردی از عَاهل پژٍّش را اطالعات دسترسی 

اختیار کِ بتَاًذ اطالعات صحیح ٍ کافی در 

قرار دٌّذ ٍ در هَرد عَارض ٍ  شرکت کٌٌذگاى

  ًگراًیْا راٌّوایی الزم را ارائِ دٌّذ رکر شَد



 

 

در ايري ژرهٍّص    ضرزکت  يابز  را خَاًدم ٍ فْويدم ٍ بز اساس آى رضايت آگاّاًِ خَد را الذکز فَقهَارد ايٌجاًب 

 .کٌن يهاعالم 
 

 اهضاي ضزکت کٌٌدُ

 

 

 گرزدم  يهر ٍ هتعْد  داًستِ فَقهفاد تعْدات هزبَط بِ هجزي در هلزم بِ اجزاي ا خَد ر ايٌجاًب 

 . ژهٍّص تالش ًواينايي ضزکت کٌٌدُ در ٍ ايوٌي حقَق  ييتأهدر 
 

 ژهٍّص يهجزهْز ٍ اهضاي 

 

 
 


