
 
 

  ضمیمھ رضایت نامھ کوتاه مربوط بھ شرکت در یک مطالعھ پژوھشی
 )DF/HCCدانا فاربر/مرکز سرطان ھاروارد (

BIDMC/BWH/BCH/DFCI/MGH/رابطھ ھای شبکھ ای  
 

 2 از 1 صفحھ 

  _______________________شماره پروتکل:
 

  _____________________________________محقق اصلی: نام
 

  ___________________________________محقق رضایت گیرنده: نام
 

ن واژه بھ شخصی کھ مجاز بھ رضایت دادن برای ای  در این سند بھ شرکت کننده در تحقیق اشاره دارد.» شما«واژه 
 مشارکت آن شخص در این مطالعھ پژوھشی است نیز می تواند اشاره داشتھ باشد.

 
 اختیاری مطالعات بھ مربوط ضمیمھ

 
اگر تصمیم گرفتید کھ در ھریک از مطالعات اختیاری   از شما درخواست می شود در تعدادی مطالعھ اختیاری شرکت کنید.

 خود تصمیم گرفتن برای را زمانی لطفاً   نکنید، باز ھم می توانید در مطالعھ پژوھشی اصلی مشارکت داشتھ باشید.شرکت 
   .بگذارید میان در دوستان و خانواده با را مسئلھ این و دھید اختصاص رابطھ این در
 

کھ تصمیم بھ انصراف یا عدم  اجباری در مشارکت شما در این مطالعات پژوھشی اختیاری وجود ندارد، و در صورتی
   شرکت در پژوھش بگیرید، جریمھ ای برای شما نخواھد داشت یا ھیچ حقوق و مزایایی را از دست نخواھید داد.

 
 لطفاً تمایل خود را بھ شرکت در مطالعات پژوھشی اختیاری اعالم کنید.

 
  :1شماره  اختیارىمطالعھ 

  نامرتبط 

  تاریخ  ام و نام خانوادگیحروف اول ن           بلھ 
  تاریخ   حروف اول نام و نام خانوادگی            خیر 

 
  :2شماره  اختیارىمطالعھ 

  نامرتبط 

  تاریخ   حروف اول نام و نام            بلھ 

  تاریخ   حروف اول نام و نام             خیر 
 

  :3شماره  اختیارىمطالعھ 

  نامرتبط 

  تاریخ  حروف اول نام و نام خانوادگی            بلھ 
  تاریخ  حروف اول نام و نام خانوادگی             خیر 

 
  :4شماره  اختیارىمطالعھ 

  نامرتبط 

  تاریخ   حروف اول نام و نام خانوادگی            بلھ 
  تاریخ   حروف اول نام و نام خانوادگی              خیر 

  :5شماره  اختیارىمطالعھ 

  نامرتبط 

  تاریخ   حروف اول نام و نام خانوادگی            بلھ 



 
 

  ضمیمھ رضایت نامھ کوتاه مربوط بھ شرکت در یک مطالعھ پژوھشی
 )DF/HCCدانا فاربر/مرکز سرطان ھاروارد (

BIDMC/BWH/BCH/DFCI/MGH/رابطھ ھای شبکھ ای  
 

 2 از 2 صفحھ 

 تاریخ   حروف اول نام و نام خانوادگی             خیر 
 

  :6شماره  اختیارىمطالعھ 

 نامرتبط 

 تاریخ   حروف اول نام و نام خانوادگی            بلھ 
 تاریخ   حروف اول نام و نام خانوادگی             خیر 

 
  :7شماره  اختیارىمطالعھ 

 نامرتبط 

 تاریخ   حروف اول نام و نام خانوادگی            بلھ 
 تاریخ   حروف اول نام و نام خانوادگی             خیر 

 
  :8شماره  اختیارىمطالعھ 

 نامرتبط 

 اریخت   حروف اول نام و نام             بلھ 
 تاریخ   حروف اول نام و نام              خیر 
 

  :9شماره  اختیارىمطالعھ 

 نامرتبط 

 تاریخ   حروف اول نام و نام             بلھ 
 تاریخ   حروف اول نام و نام              خیر 
 

  :10شماره  اختیارىمطالعھ 

 نامرتبط 

 ریختا   حروف اول نام و نام             بلھ 
 تاریخ   حروف اول نام و نام              خیر 

 
 

_____________   ___________________________________ 
 تاریخ           امضای شرکت کننده

 یا نماینده قانونی او
 

__________________________________________________________________ 
 با خود شرکت کننده نسبت نماینده قانونی شرکت کننده

 
 

_____________   ___________________________________ 
 تاریخ                       امضای مترجم شفاھی/شاھد
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