محتوای بخش اطالعات فرم رضایت
محقق در خصوص موارد زیر آگاهی الزم را به مورد آزمودنی ارائه نموده است:

 -1ايي يک هطالؼِ تحقيقاتي است؛
 -2اّذاف هَسد ًظش تحقيق چيست؛
 -3دسهاًْايي کِ دس ايي کاسآصهايي ٍجَد داسد ٍ ايٌکِ افشاد بِ طَس تصادفي بِ ّش يک اص گشٍّْاي دسهاًي ٍاسد هي شًَذ؛
 -4توام هشاحل ٍ هذاخالتي کِ دس طي هطالؼِ اًجام هي شَد؛
 -5تششيح خطشات قابل پيش بيٌي هطالؼِ بشاي ششکت کٌٌذگاى؛
 -6فَائذ احتوالي هطالؼِ بشاي ششکت کٌٌذگاى .اگش هطالؼِ فايذُ هستقيوي بشاي ششکت کٌٌذگاى ًذاسد ،بايذ اص ايي هَضَع آگااُ
گشدًذ؛
 -7سايش دسهاًْاي هَجَد ٍ فَايذ ٍ خطشات ّش يک اص آًْا؛
 -8غشاهت ٍ دسهاى صذهاتي کِ دس جشياى هطالؼِ بِ فشد ٍاسد هي شَد؛
 -9باصپشداخت هخاسجي کِ ششکت کٌٌذُ بشاي ششکت دس هطالؼِ اص جيب خَد هي پشداصد؛
 -11دس صَستيکِ ٍجْي دس قبال ششکت ٍي دس هطالؼِ پشداخت هيشَد هيضاى ٍ ًحَُ آى رکش شذُ است؛
 -11ششکت دس هطالؼِ داٍطلباًِ است ٍ هيتَاًٌذ اص ششکت اهتٌاع ٍسصد ٍ يا ّش صهاى هايل بَد اص هطالؼِ خاسج شَد ،باذٍى آًکاِ
هشوَل پشداخت جشيوِ گشدًذ ٍ يا اص خذهات دسهاًي هحشٍم شًَذ؛
ً -12گْذاسي هحشهاًِ اطالػات فشد ششکت کٌٌذُ ٍ ايٌکِ دس اًتشاس ًتايج َّيت افشاد ششکت کٌٌذُ هحشهاًِ خَاّذ هاًذ؛
 -13فشد ششکت کٌٌذُ ،دس طَل هطالؼِ اص اطالػاتي کِ هوکي است بش تصوين ٍي دس هشااسکت دس هطالؼاِ تاا يش بگازاسد هطلاغ
خَاّذ شذ؛
 -14فشد يا افشادي کِ ،ششکت کٌٌذُ بشاي داًستي حقَق خَد ،کسب اطالػات بيشتش ٍ يا دس هَقغ صذهِ اص هطالؼِ هيتَاًذ با ٍي
تواس بگيشد؛
 -15داليل يا ششايطي کِ دس صَست ٍجَدّ ،وکاسي ششکت کٌٌذگاى دس هطالؼِ بايذ قطغ شَد؛
 -16طَل تخويٌي دٍسُ ّوکاسي ششکت کٌٌذُ دس هطالؼِ.

فرم رضایت فرد مورد مطالعه در پژوهش

ایٌجاًب  /هَکل /قین با سشپشست قاًًَی  .......................................با آگاّی کاهل اص هَاسد فَق سضایت هیذّن کِ بِ عٌَاى یک فشد هَسد هطالعِ دس پژوٍّ
بِ سشپشستی (

) ششکت ًواین .

کلیِ اطالعاتی کِ اص هي گشفتِ هی شَد ٍ ًیض ًام هي هحشهاًِ باقی خَاّذ هاًذ ٍ ًتایج تحقیقات بِ صَست کلی ٍ دس قالب اطالعژات گژشٍُ هژَسد هطالعژِ هٌترژش
هیگشدد ٍ ًتایج فشدی دس صَست ًیاص بَدى رکش ًام ٍ هرخصات فشدی عشضِ خَاّذ گشدیذ ٍ ّوچٌیي بشائت پضشک یا پضشکاى ایژي طژشر سا اص کلیژِ اقژذاهات
هزکَس دس بشگِ اطالعاتی دس صَست عذم تقصیش دس اسائِ اقذاهات اعالم هیذاسم .
ایي هَافقت هاًع اص اقذاهات قاًًَی ایٌجاًب دس هقابل هجشیاى طشر دس صَستی کِ عولی خالف ٍ غیش اًساًی اًجام شَد ًخَاّذ بَد.

امضاء و اثر انگشت فرد مورد پژوهش  /ولی /وکیل فرد

نام و امضای مجری اصلی طرح تحقیقاتی

در صورت بروز هرگونه آسیب و مشکل با شماره تلفن  80511403680معاونت علوم پزشکی دانشگاه تماس حاصل فرمایید.

