
 ي نامه رضايت يك براي موردنياز موارد
 آگاهانه

 ايـن  در شـرآت  ي بـاره  در گيـري  تصـميم  از آنيدو،پيش مطالعه دقت به را نامه رضايت لطفًااين
 شـما .داريـد  رادريافـت  الزم پاسـخ  بگذاريدو ميان در طرح همكار با را خود هاي پزوهش،پرسش

 .آنيد مطرح مطالعه در شرآت از پس يا پيش را پرسشي هر آزادانه توانيد مي
  
  پژوهش ي شناسنامه- 1
  پژوهشي طرح عنوان

 طرح ثبت ي شماره- 
 پپتيك هاي ناراحتي در آويشن درماني تاثير بررسي
 دفتر در ... ي شماره به .../.../... تاريخ در طرح معده

 .است شده ثبت... دانشگاه پژوهشي معاونت
  طرح مجري

  طرح مجري نشاني- 
 تماس تلفن- 

  ...آترد آقاي
  .....................................خيابان

....................................... 
 ي آميته به مربوط اطالعات
  اخالق
  اخالق ي آميته نام - 
 شماره و تاريخ - 

  ...دانشگاه پزوهشي معاونت اخالقي بررسي ي آميته
 دردفتر... شماره به .../.../... تاريخ در آميته تائيديه

 .است شده ثبت... دانشگاه پژوهشي عاونتم

 ...دانشگاه پژوهشي معاونت طرح ي آننده تصويب سازمان
 را طرح ي بودجه آه سازماني

 پردازد مي
 ...دانشگاه پژوهشي معاونت

 انجام آن در طرح آه سازماني
  گيرد مي

  سازمان نشاني- 
 سازمان تلفن- 

  ...پزشكي ي دانشكده
  ..........................................خيابان

...............................  
  
 

  تحقيق از هدف - 2
 و علمــي ي آميتــه بــه آــه گونــه راهمــان پــزوهش اصــلي اهــداف جملــه ياســه دو در

  .آنيد بيان ساده زبان ايدبه آرده اعالم اخالقي
  طرح اجراي روش - 3
  .دهيد توضيح را طرح اجراي روش- 
 پـنج  بار هفت مثًالازشما( دهيد توضيح مشروح طور به را آزمودني همكاري چگونگي- 

  .)شد خواهد گرفته مشخص هاي تاريخ در ناشتا خون ليتر ميلي
  .بنويسيد مشخص طور به نمايد همكاري بايد آزمودني آه را مدتي طول- 
 شودمشـخص  مـي  انجام آزمودني بر طرح عمليات آه را هايي امكان،زمان صورت در- 

  .آنيد
  آزمودني براي طرح احتمالي خطرهاي - 4
 مواجـه  هـا  آن با است ممكن آزمودني راآه اي شده شناخته آامل،خطرهاي طور به- 

  .)دارد ضررهاي چنين جنين براي طرح مثًالعمليات(دهيد توضيح شود
 داده اطـالع  آزمـودني  بـه  شـود  شـناخته  جديـد  خطري طرح طول در اگر آه آنيد بيان- 

  .خواهدشد
  آزمودني رایب مطالعه ي فايده - 5

 طـور  بـه  شود، برخوردار ها آن از تواند مي مطالعه در شرآت از آزمودني راآه منافعي
 شـده  انجـام  هاي آزمايش با تواند مي مثًالآزمودني(آنيد بيان دقيق، ابعاد با و روشن
  .)آند مشخص را خود خوني گروه

  
  آزمودني شناختي زيست ي نمونه مالكيت چگونگي- 6



 .شـود  مـي  داري نگـه  طـوالني  هاي مدت براي شده گرفته ي نمونه آيا دهيد توضيح- 
 مشخص شناختي زيست ي برنمونه را آزمودني حقوقي مالكيت ،وضعيت حقيقت در

 .آنيد

 گـزارش  بيمـاري  تشـخيص  ماننـد  هـايي  يافتـه  برابر در را پژوهشگر قانوني مسووليت
 داد نشـان  خـون  آزمـايش  آه صورتي در بنويسيد مثًال(دهيد توضيح آزمودني براي پذير
 اي حرفـه  و قـانوني  مسـووليت  براسـاس  هسـتيد،  پـذيري  گـزارش  بيماري دچار شما

  .)آند مي گزارش بهداشت ي اداره رابه خود،موضوع
  مالي هاي مالحظه- 7
 .آنيد بيان مبلغ باقيد را آزمودني براي مالي جبران و پرداخت هرگونه- 
 در همكـاري  ي نتيجـه  در اسـت  ممكـن  يآزمودن آه را مخارجي توان مي آه جا آن تا- 

  .دهيد توضيح شود مواجه آن با تحقيق
  مطالعه در مورداستفاده روش برابر در موجود جايگزين هاي روش - 8
ــايگزين هــاي روش-  ــه روش ج ــراي موردمطالع ــودني راب ــد توضــيح آزم ــر .دهي  روش اگ

 اگــر مــثًال .شــود بيــان آزمــودني بــراي بايــد امتيــاز دارد،ايــن خاصــي برتــري جــايگزين
 روشـني  بـه  آزمـودني  بـراي  بايد آند، مي بررسي را ضددرد داروي يك تاثير پژوهشگر
 بــه بــازار در معيار،آــه داروهــاي از دردخــود تســكين بــراي توانــد مــي آــه دهــد توضــيح
  .آند استفاده دارند، وجود فراواني

 جــانبي تــاثير وجــود صــورت ،در درمــاني خــدمات امكانــات بــه دسترســي - 9
  نامطلوب

 نــامطلوب و ناخواســته جــانبي اثــرات بــروز صــورت در دهيدآــه توضــيح آزمــودني بــراي
  .بگذارد او اختيار در تواند رامي امكاناتي چه ،پژوهشگر

  )رازداري(آزمودني شخصي ازاطالعات محافظت چگونگي- 10
 رازهـاي  چگونـه  و داريـد  نيـاز  آزمـودني  شخصـي  ازاطالعـات  ميزان چه به دهيد توضيح

  .خواهيدآرد داري هنگ اورا شخصي
 مطالعه از آزمودني خروج ي نحوه- 11

 هـيچ  پرداخـت  بـدون  توانـد  مـي  شرايطي هر در و هرزمان در آزمودني دهيدآه توضيح
 .شود خارج مطالعه از غرامتي گونه
 روش ي بــاره در بيشــتر ي مطالعــه بــراي آزمــودني دســترس در منــابع- 12

  خواهندرفت آار به پژوهش در آه هايي
 عمـومي  دانـش  هـا  آن بـه  بامراجعه تواند مي آزمودني راآه ،منابعي شخصم طور به

 آزمــودني اطــالع دهدبــه افــزايش مطالعــه ايــن گونــاگون هــاي جنبــه ي بــاره در خــودرا
 .برسانيد

  
  نامه اجازه- 13
 :قراردهيد آزمودني اختيار تاييددر براي زير شكل به اي نامه اظهار پايان در
 هـاي  پرسـش  آـرده،  رادرك آن محتوي نموده، مطالعه را نامه رضايت اين ...جانب اين

 هـر  آه دارم اطالع ضمن در .آنم مي شرآت مطالعه اين در آگاهانه و آرده خودراطرح
 مطالعـه  در شـرآت  ي ادامـه  از تـوانم  مـي  غرامتـي،  گونـه  هـيچ  پرداخـت  ،بدون زمان

  .آنم راقطع خود همكاري و ورزيده اجتناب
 خـــانوادگي نـــام و نـــام      :آزمودني خانوادگي ونام نام

  :طرح مجري
 مجــري امضــاي محــل                   آزمودني امضاي محل
 طرح

  
 مي ازآزمودني را نامه رضايت آه شخصي يا شاهد خانوادگي نام و نام

 نامه رضايت ي گيرنده امضاي محل           :گيرد


