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                                    شماره پروتکل:
 

   _______________________________________محقق اصلی: نام
    

  _____________________________________محقق رضایت گیرنده: نام
 
 

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

 
 رضایت برای مشارکت در یک مطالعھ پژوھشی

 
ماست کھ انتخاب ش کل پژوھش داوطلبانھ است. شرکت کنید.پژوھشی از شما درخواست می شود در یک مطالعھ 

لطفاً زمانی را برای گرفتن تصمیم خود در این رابطھ اختصاص دھید و این  .دینکن ای دیپژوھش شرکت کن نیدر ا
 مسئلھ را با خانواده و دوستان در میان بگذارید.

 
را بھ شما  اطالعات کلیدی مربوط بھ این مطالعھقبل از اینکھ شرکت در این پژوھش را بپذیرید، محقق باید 

 :شود، کھ شامل موارد زیر میع دھداطال
 
 ، و مدت زمان پژوھش؛روشھااھداف،  )1
 تجربی؛روشھای کلیھ  )2
 کلیھ خطرات، سختی ھا و مزایای این پژوھش کھ بھ طور معقولی قابل پیش بینی باشد؛ )3
 یا درمان ھای جایگزینی کھ می تواند مفید باشد؛ وروشھا کلیھ  )4
اطالعات  ایآ نکھیاز جملھ ا، فاظت از اطالعات سالمت شمانحوه توجھ بھ محرمانھ بودن اطالعات و ح )5

 یبرا ،یسازرهیضمن ذخ ،شوندیم یآورمطالعھ جمع یکھ ط یکیولوژیب یھانمونھ ایو/ یشخص
 .ریخ ای ردیگیمورد استفاده قرار م یآت یھاپژوھش

 
 در موارد مربوط، محقق باید مسائل زیر را نیز بھ شما اطالع دھد:

 
 ھا یا معالجات پزشکی امکان پذیر در صورت بروز آسیب؛ کلیھ جبران )1
 احتمال وقوع خطرات غیر قابل پیش بینی؛ )2
 کند؛متوقف شرایطی کھ محقق ممکن است مشارکت شما را  )3
 ھرگونھ ھزینھ اضافی وارده بھ شما؛ )4
 پژوھش؛شرکت در  پیامدھای ناشی از انصراف شما از )5
  می تواند در تمایل تان بھ شرکت در پژوھش تأثیر داشتھ باشد؛زمان مطلع شدن شما از یافتھ ھای جدید، کھ  )6
 تعداد افراد حاضر در تحقیق؛ )7
از آن داشتھ  یسھم دیتوانیشما ھم م ایو آ شودیاستفاده م یمنافع تجار یبرا یکیولوژیب یھااز نمونھ ایآ )8

 ر؛یخ ای دیباش
 ر؛یخ ای شودیم» کل ژنوم یابیتوال« ندیپژوھش شامل فرآ ایآ )9

 و، شود؛یمربوطھ حاصل از پژوھش بھ شما منتقل م ینیبال جینتا ایآ )10
توضیحی درباره این پژوھش پزشکی، بنا بھ الزامات قانون ایاالت  :ھای بالینیکارآزماییدر رابطھ با  )11

اطالعاتی کھ از طریق آن ھویت  موجود خواھد بود. www.ClinicalTrials.govمتحده، در وب سایت 
بیشترین اطالعاتی کھ در این وب سایت قرار  باشد در این وب سایت قرار نخواھد گرفت. شما قابل شناسایی

 می توانید این وب سایت را ھر زمان کھ بخواھید جستجو کنید. می گیرد خالصھ ای از نتایج حاصلھ است.
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اگر شرکت در این پژوھش را بپذیرید، نسخھ ای امضا شده از این سند بھ ھمراه نسخھ ای از رضایت نامھ بھ 
 زبان انگلیسی در اختیار شما قرار خواھد گرفت.

 
                     ھرگاه سؤالی در رابطھ با پژوھش یا یک آسیب ناشی از آن دارید، می توانید از طریق شماره 

  تماس بگیرید.                                                              با        
 

ھمچنین اگر سؤالی در خصوص حقوق خود بھ عنوان عضوی از جامعھ تحقیق دارید، می توانید از طریق شماره 
 ) درOffice for Human Research Studies( یدفتر مطالعات پژوھش انسان) با 617( 3029-632

 ) تماس حاصل فرمایید.Dana-Farberفاربر (-مؤسسھ سرطان دانا
 

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

  نخواھید داد.
 

امضای این سند بھ معنای این خواھد بود کھ این مطالعھ پژوھشی، بھ ھمراه اطالعات فوق، بھ صورت شفاھی 
 برایتان توضیح داده شده است و شما بھ میل خود با شرکت در این پژوھش موافقت کرده اید:

 
 

 سند موافقت 
ی کھ این بررسی تحقیقاتی را انجام می دھد برای من توضیح شخص :سال 18و  10امضای شرکت کننده بین سن 

امضای من در زیر بھ این معنی .  داده است کھ اگر در این بررسی تحقیقاتی شرکت کنم چھ اتفاقی برایم می افتد
 اگر تمایل نداشتھ باشم می توانم تصمیم بگیرم کھ در این.  است کھ می خواھم در این بررسی تحقیقاتی شرکت کنم

 .  بررسی تحقیقاتی شرکت نکنم و اگر تصمیم بگیرم کھ در این بررسی شرکت نکنم ھیچ اتفاقی برای من نمی افتد
 
 

____________________________________ __________________ 
 تاریخ     امضای شرکت کننده

 
 

 :سند رضایت نامھ
 
 

_________     ________________________________________ 
 تاریخ            امضای شرکت کننده

 یا نماینده مجاز قانونی
 

     __________________________________________________________ 
 ارتباط نماینده مجاز قانونی با شرکت کننده

 
 

____________________________________ __________________ 
 تاریخ                    امضای دوم                     

                      نماینده مجاز قانونی
 

     __________________________________________________________ 
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 ارتباط نماینده مجاز قانونی دوم با شرکت کننده
 

__________      __________________________ 
 تاریخ                         امضای مترجم شفاھی/شاھد
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