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                                   : رقم البروتوكول
 

     _______________________________________ :اسم المحقق الرئیس
 

 _____________________________________: اسم المحقق الموافق
 
 

كما یشیر إلى الشخص المفوض .   مستند إلى المشارك في البحثفي ھذا ال" ضمیر المخاطب"یشیر استخدام 
 .بإعطاء الموافقة على مشاركة الشخص في ھذه الدراسة البحثیة

 
 موافقة على المشاركة في دراسة بحثیة

 
وسواء أشاركت في ھذا البحث أم ال، فاألمر یعود  جمیع األبحاث طوعیة.و.  سیُطلب منك المشاركة في دراسة بحثیة

 .برجاء أخذ الوقت الكافي التخاذ القرار ومناقشة األمر مع العائلة واألصدقاء تیارك وحدك.الخ
 

 بالمعلومات األساسیة عن الدراسة بما في ذلك:قبل الموافقة على المشاركة، یجب أن یخبرك المحقق 
 
 أھداف وإجراءات ومدة البحث؛ )1
 أي إجراءات تجریبیة؛ )2
 یمكن توقعھا نتیجة للبحث؛ أي أخطار واضطرابات ومنافع معقولة )3
 أي إجراءات أو معالجات بدیلة من الممكن أن تكون مفیدة؛ و )4

كیف سیُحافظ على السریة وكیف ستُحمى معلوماتك الصحیة بما في ذلك ما إذا كانت ستُخزن معلوماتك 
 قبلیة أم الالشخصیة و/أو العینات الحیویة التي ُجمعت أثناء ھذه الدراسة واستخدامھا في األبحاث المست

 :عند اإلمكان، یجب أن یخبرك المحقق أیًضا عن
 
 أي تعویضات أو معالجات طبیة متاحة في حال حدوث إصابات؛ )1
 احتمال األخطار غیر المتوقعة؛ )2
 الظروف التي قد یقوم فیھا الباحث بإیقاف مشاركتك؛ )3
 أي تكالیف إضافیة قد تتكبدھا؛ )4
 ماذا یحدث إذا قررت التوقف عن المشاركة؛ )5
 ى سیتم إخبارك بالنتائج الجدیدة التي قد تؤثر على رغبتك في المشاركة؛  مت )6
 كم عدد األشخاص المشاركین في الدراسة؛ )7
 ما إذا كان ستُستخدم العینات الحیویة لتحقیق ربح تجاري وما إذا كنت ستشارك في ھذا الربح أم ال؛ )8
 ما إذا كان البحث سیشمل التسلسل الكامل للجینوم أم ال؛ )9

 ا كانت ستُعاد نتائج البحوث ذات الصلة سریریًا إلیك أم ال؛ما إذ )10
، كما www.ClinicalTrials.govسیُتاح وصف التجربة السریریة على الموقع : بالنسبة للتجارب السریریة )11

حیث سیحتوي الموقع، على .  ولن یتضمن الموقع المعلومات التي قد تحدد ھویتك.  یقتضیھ القانون األمریكي
 .ویمكنك البحث في الموقع في أي وقت. ر، ملخص بالنتائجأقصى تقدی

 
في حال الموافقة على المشاركة، سیتم منحك نسخة موقعة من ھذا المستند ونسخة من نموذج الموافقة على الدراسة 

 .باللغة اإلنجلیزیة
 

متى راودتك أسئلة                             على                                                               یمكنك االتصال بـ 
 . عن الدراسة أو اإلصابة المتعلقة بالبحث

 فاربر للسرطان على رقم الھاتف-الخاص بمعھد دانا دراسات البحوث اإلنسانیةبمكتب كما یمكنك االتصال 
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 .قوقك كموضوع للبحثإذا كان لدیك أیة أسئلة تتعلق بح) 617( 3029-632 
 

مشاركتك في ھذه الدراسة البحثیة تطوعیة، ولن تُعاقب أو تفقد أي من المنافع في حال رفضك المشاركة أو اتخاذ 
 .  قرار بالتوقف

 
توقیع ھذا المستند یعني أنھ قد تم وصف الدراسة البحثیة، بما في ذلك المعلومات أعاله، شفویًا، وأنك توافق طواعیة 

 :ركةعلى المشا
 
 

  توثیق الموافقة
شرح الشخص الذي یقوم بإجراء ھذه الدراسة البحثیة  :عاًما 18أعوام و 10توقیع المشارك الذي عمره بین 

ویعني توقیعي أدناه أنني أرغب في المشاركة في ھذه .  لي ما سیحدث لي إذا شاركت في ھذه الدراسة البحثیة
اركة في ھذه الدراسة البحثیة إذا لم أكن أرغب في ذلك، ولن یحدث لي ویمكن أن أقرر عدم المش.  الدراسة البحثیة

 .  أي ضرر إذا قررت أنني ال أرغب في المشاركة
 
 

____________________________________ __________________ 
 التاریخ  توقیع المشارك                                              

 
 

 :توثیق الموافقة
 
 
______________     ___________________________________ 

 التاریخ    توقیع المشارك                                                 
 أو الممثل المعتمد قانونًا

 
     __________________________________________________________ 

 عالقة الممثل المعتمد قانونًا بالمشارك
 
 

____________________________________ __________________ 
 التاریخ      التوقیع الثاني

                      للممثل المعتمد قانونًا
 

     __________________________________________________________ 
 عالقة الممثل المعتمد قانونًا الثاني بالمشارك

 
 

__________________________     _______________________ 
 التاریخ         الشاھد /توقیع المترجم 
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