
 رضایت نامه ی آگاهانهموارد مورد نیاز برای یک 

لطفاً اين رضايت نامه را به دقت مطالعه كنيد و پيش از تصميم گيري درباره ي شركت در اين پژوهش، پرسش هاي خود را با  

ز شركت در همكار طرح در ميان بگذاريد و پاسخ الزم را دريافت داريد. شما مي توانيد آزادانه هر پرسشي را پيش يا پس ا

 مطالعه مطرح كنيد.

 شناسنامه ی پژوهش -1

 عنوان طرح پژوهشي

 شماره ي ثبت طرح-
 

 مجري طرح

 نشاني مجري طرح -

 تلفن تماس-

 

 اطالعات مربوط به كميته ي اخالق

 نام كميته ي اخالق-

 تاريخ و شماره-

. 

  سازمان تصويب كننده طرح

  سازماني كه بودجه طرح را مي پردازد

 ي كه طرح در آن انجام مي گيرد.سازمان

 نشاني سازمان -

 تلفن سازمان-

 

  :هدف از تحقيق -2

  روش اجراي طرح: -3

  خطر هاي احتمالي طرح براي آزمودني: -4

  فايده ي مطالعه براي آزمودني: -5

 چگونگي مالكيت نمونه ي زيست شناختي آزمودني:  -6

 مالحظات مالي: -7

 .تفاده در مطالعه:روش هاي جايگزين موجود در برابر روش مورد اس -8

  دسترسي به امكانات خدمات درماني، در صورت وجود تأثير جانبي نا مطلوب: -9

  چگونگي محافظت از اطالعات شخصي آزمودني: -10

  نحوه ي خروج آزمودني از مطالعه: -11

 كه در پژوهش به كار خواهند رفت: باره ي روشهاييآزمودني براي مطالعه ي بيشتر در منابع دردسترس -12

 اجازه نامه -13



اينجانب ............................... اين رضايت نامه را مطالعه نموده، محتواي آن را درك كرده، پرسش هاي خود را طرح كرده و 

آگاهانه در اين مطالعه شركت مي كنم. در ضمن اطالع دارم كه هر زمان، بدون پرداخت هيچگونه غرامتي، مي توانم از ادامه ي 

 العه اجتناب ورزيده و همكاري خود را قطع كنم.شركت در مط

 نام و نام خانوادگي مجري طرح:                                                                 نام و نام خانوادگي آزمودني:   

 

  :طرح مجريمحل امضاي          طرح:                                                               آزمودني محل امضاي  

 

 :نام شاهد يا شخصي كه رضايت نامه را از ازمودني مي گيرد:               محل امضاي گيرنده ي رضايت نامه


