فرم رضایت تحقیق
استفاده از صفحه یا چاپ:
شماره پرونده پزشکی:
تاریخ تولد:

عنوان پروتکل:

نام شرکت کننده:

محقق اصلی:

جنسیت:

فرم کوتاه رضایت برای شرکت در تحقیق
بذیٌْسیلَ اص شوا دسخْاست هی شْد کَ دس صْست توایل دس یک هطالعَ تحمیماتی ششکت ًواییذ .لبل اص دادى سضایت بشای ششکت دس
تحمیك ،یکی اص اعضاء تین تحمیك بایذ هْاسدی سا دس خصْص تحمیك با شوا دس هیاى بگزاسد .هْاسد ریل بَ شوا اطالع دادٍ خْاُذ شذ:
ُ . aذف اص اًجام ایي تحمیك
 . bآًچَ کَ طی ایي تحمیك بشای شوا اتفاق هی افتذ
 . cهذت صهاى اًجام تحمیك ّ دسخْاست بشای هشاسکت شوا .
ُ . dش بخش اص تحمیك کَ جٌبَ آصهایشی داشتَ باشذ ( هْاسدی کَ هْسد آصهایش لشاس هی گیشًذ)
ُ . eش گًَْ خطش یا ُش لسوت اص تحمیك کَ هوکي است هْجب آصاس شذٍ یا ًاساحت کٌٌذٍ باشذ
ُ . fش گًَْ هضایا بشای شوا ّ یا سایشیي کَ هوکي است اص اًجام تحمیك کسب شْد
ُ . gش گًَْ هعالجَ یا سّشی کَ هوکي است بَ جای تحمیك بشای شوا هفیذ ّالع شْد ( هْاسد جایگضیي)
ُْ . hیت بشخی اص هٌابعی کَ اطالعات شوا با آًِا دس هیاى گزاشتَ خْاُذ شذ
 . iچگًَْ هحشهاًگی ّ حشین خصْصی اطالعات شوا چگًَْ هْسد حفاظت لشاس خْاٌُذ گشفت.
کادر مسئول انجام تحقیق باید همچنین درباره موارد ذیل در صورتی که مربوط به تحقیق باشد به شما اطالع دهند:
 . aدس صْست آسیب دیذى دس حیي هشاسکت دس تحمیك  ،آیا ُش گًَْ جبشاى خساستی دسیافت خْاُیذ کشد ( پْل یا هعالجَ سایگاى)
 . bدس صْست ّجْد خطشاتی کَ دس حال حاضش اص آى آگاٍ ًیستین ّلی هوکي است دس آیٌذٍ اتفاق بیافتذ
 . cاگش دالئلی ّجْد داسد کَ بش هبٌای آى هحممیي هشاسکت شوا دس ایي تحمیك سا هتْلف ًوایٌذ
ُ . dش گًَْ ُضیٌَ ای کَ هوکي است ششکت شوا دس ایي تحمیك دس بش داشتَ باشذ
 . eاگش تصوین گشفتیذ بَ هشاسکت خْد دس ایي تحمیك پایاى دُیذ چَ هی شْد
 . fاگش اص اطالعات کشف شذٍ جذیذ آگاُی کسب کشدیذ کَ هوکي است هْجب تغییش عمیذٍ شوا دسباسٍ هشاسکت دس تحمیك شْد
 . gچٌذ ًفش دس ایي هطالعَ ششکت خْاٌُذ کشد.
پس از ارائه تمامی اطالعات فوق به شما ،کادر مسئول در مورد تمایل شما برای مشارکت در تحقیق سوال می کنند .در صورت موافقت
شما ،کادر مسئول می خواهند تا این فرم را امضاء کنید .باید یک نسخه امضاء شده از این فرم را به زبان خود دریافت نمایید .همچنین
یک خالصه کتبی از تحقیقات به زبان انگلیسی به شما داده خواهد شد.
در هر زمان که سوالی داشتید یا آسیبی به شما وارد شد  ،شما ،یا مترجم شفاهی تان می توانید از طریق
شماره_________________ با________________ تماس بگیرید .در صورتیکه در خصوص حقوق خود به عنوان فرد
مشارکت کننده در تحقیق سوالی داشته باشید ،شما یا مترجم شفاهی تان می توانید از طریق شماره  617-355-7052با کمیته
بیمارستان کودکان بوستون یا با تحقیقات بالینی تماس بگیرید.
تصمیم گیری در مورد اینکه می خواهید در این مطالعه تحقیقاتی شرکت کنید یا نه به اختیار شما است .شما می توانید تصمیم بگیرید که
در این تحقیق شرکت نکنید .شما می توانید تصمیم بگیرید که در تحقیق شرکت کنید اما در هر زمان آنرا متوقف نمایید .اگر تصمیم
گرفتید که در تحقیق شرکت نکنید ،یا اگر هر زمان تصمیم گرفتید آنرا متوقف نمایید ،مزایایی که باید از آن برخوردار شوید را از دست
نخواهید داد .صرفنظر از هر نوع تصمیم گیری ،در معالجه ای که از سوی کادر مسئول دریافت می کنید تغییری ایجاد نخواهد شد ،اما
در صورتی که تصمیم بگیرید در مطالعه تحقیقاتی مشارکت کنید ،این امر می تواند در طرح معالجه ای که دریافت می کنید تغییر ایجاد
نماید.
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فرم رضایت تحقیق
شماره پرونده پزشکی________________:
نام بیمار_______________________:

امضاء این برگه بدین معنا است که این مطالعه تحقیقاتی به شما توضیح داده شده است .و بدان معنا است که تمامی اطالعات فوق به شما
گفته شده است .امضاء این برگه به معنای رضایت شما جهت شرکت در این تحقیق است.

موضوع مورد توافق


تاریخ (ماه/روز/سال)

امضاء کودک شرکت کننده  /بزرگسال (در صورت شمول)

رضایت فرد و/یا والدین  /قیم قانونی وی
 تاریخ (ماه/روز/سال)

امضاء شرکت کننده بزرگسال یا والدین یا قیم قانونی وی

نسبت با کودک

 تاریخ (ماه/روز/سال)

امضاء فرد اخذ کننده رضایت

با حروف بزرگ

 تاریخ (ماه/روز/سال)

امضاء شاهد* و مترجم شفاهی

با حروف بزرگ

*شاهد تضمین می کند که تشریفات تحقیق توضیح داده شده است و به شخص شرکت کننده اطالع داده شده است که امکان پرسش سوال را دارد.
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