
 
 فرم  كلي  رضايت نامه  آگاهانه

 آقاي/ خانم محترم 
تصهميم  ما از شما دعوت مي كنيم تا دريك پروژه پژوهشي شركت نماييد. ما اهميت بالقوه اين پژوهش  را باور داريم. با اين حال قبل از آنكهه شهما

اول اينكه ما براي چه اين پژوهش  را انجام مي دهيم . دوم اينكهه بگيريد در آن شركت كنيد يا خير, ما نياز داريم مطمئن شويم كه شما فهميده ايد 
ي بابت انجام اين پژوهش به شما تحميل ه االزم به ذكر است هزين.اگر موافقت كنيد براي شما /فرد تحت قيموميت شما چه منافع دربرخواهد داشت

اطمينان بپرسيد و اگر تمايل داريد ، با خويشاوندان دوستان يا هر فرد ديگر به  اين متن  را به دقت بخوانيد و هر سئوالي كه داريد با "لطفا .نمي گردد
در آينهده بحث و تبادل نظر بپردازيد ، ما سعي خواهيم كرد تا بهترين توضيح را ارائه دهيم و هر اطالعات بيشتري كه شما بخواهيد چه در حال ، چه 

 يد.فراهم آوريم شما مجبور به اخذ يك تصميم فوري نيست
 
 

بعنوان ولي/قيم/وكيل قانوني            رضايت قلبي خهود را مبنهي بهر شهركت    ……………يا به نمايندگي از سوي  "شخصا   ……………اينجانب 
 من/موكل/فرد تحت قيموميت من در اين پژوهش بعنوان نمونه اعالم نموده و موارد ذيل مورد تائيد من مي باشد:

مي باشدو مجهري مهتن ازهازه پهژوهش را  بها  تهرانعضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي  .…دكتر ام من  مطلع ام  كه مجري محترم بن -1
 امضاي معاون پژوهشي دانشگاه (به من نشان دادند 

مي باشد. و مجري روش  انجام پژوهش و نحوه انتخاب من/موكل/فرد تحت قيموميت من  بعنوان  ……من  مطلع ام  كه هدف اين تحقيق  -2
به من مهلت داده شد تا نظر خود را  پس از مشورت با هر كس كه مايهل هسهتم ,مبنهي بهر  "نمونه را  در اين پژوهش به من شرح دادند.ضمنا

مجري يهادآور شهدند كهه در تهورت  اعهالم عهدم  "هش مذكور اعالم نمايم.ضمنااختياري يا عدم شركت در پژو "شركت با ميل خود و كامال
تمايل به همكاري در اين پژوهش رابطه درماني من/موكل/فرد تحت قيموميت من  با مركز درماني و پزشك معالج دچار اشكال نخواهد شهد و 

 ي من/موكل/فرد تحت قيموميت من , مطلع گردانيد.مجري مرا  از فهرست درمانهاي من/موكل/فرد تحت قيموميت من  در خصوص بيمار
اينجانب مي دانم كه اطالعات مربوط به من/موكل/فرد تحت قيموميت من  اعم از اطالعات شخصي و آنچه مربوط به بيماري يا روش درمهان  -3

عنهوان ازهازه انتشهار اطالعهات  نزد محقق ارشد اين تحقيق قرار دارد و اين محقق به ههي  "من/موكل/فرد تحت قيموميت من  ميشود ترفا
شخصي من/موكل/فرد تحت قيموميت من  را مگر با ازازه كتبي من ندارد و فقط نتايج كلي و گروهي اين تحقيق را مي توانند بصورت مقاله ، 

 گزارش و از اين قبيل منتشر نمايند.

و  رايگان مهي باشهدمربوط به ازراي اين پژوهش مي باشد( ه ك  آزمايشاتيكليه هزينه هاي مربوط به مداخالت مجري به من اطمينان داد كه  -4
  هزينه اي از من دريافت نمي كند.

به مجري تفهيم كردم عالوه بر بيماري اتلي كه علت مرازعه به اين مركز درماني مي باشد داراي وضعيت هاي خاص يا بيمهاري ههاي م هل  -5
 مي باشم. ………………سرطان ، فاويسم ، آسم و 

 مورد متن رضايت نامه و نه نكته مندرج در ذيل مورد تائيد اينجانب مي باشد  چهار

 امضاي نمونه
 

در تههاري   ………………رضههايت نامههه فههور را در اختيههار آقاي/خههانم …………………پرسههنل /عضههوهيات علمههي دانشههگاه  ………………اينجانههب 
متعهد هستم و خود راملزم بهه ازهراي مفهاد  …………………… تحويل اينجانب گرديد و به تمام مفاد آن ……………گذاشته و در تاري  ………………

متعهد مي گردم در تورت  بروز يا احتمال بروز هر مشكلي براي سوژه/نمونه/بيمار آنچهه بهه تهالح سهوژه/نمونه/بيمار باشهد  "آن مي دانم و ضمنا
 انجام دهم.

 ي باشدمورد متن رضايت نامه و نه نكته مندرج در ذيل مورد تائيد اينجانب م  چهار
 

 مهر و امضاي پژوهشگر مسئول/ ارشد 
 

 نكات قابل توزه مجري و نمونه/سوژه/بيمار:
 

فوائهد و مضهرات انجهام -نحوه انتخاب نمونهه-پژوهش’ هدف وروش ازرا-نكته اول:مجري موظف است  تمام مطالب فور الذكر  معرفي كامل خود
مشخصهات و عهوار  –تعيين نحوه پرداخت غرامت -توتيه هاي ايمني بعد از شركت نمونه در پژوهش-فهرست درمانهاي موزود-پژوهش مذكور
 تاري  اتمام پژوهش( را به زبان ساده و قابل فهم به سوژه/نمونه /بيماران توضيح دهد.-حمايت درماني از نمونهنحوه -زانبي دارو

نكته دوم:در تورتيكه سوژه /بيمار/نمونه  كودك يا عقب مانده ذهني و يا به هر دليلي از قهوه تشهخيو و ادراك ضهعيف برخهوردار باشهند مجهري 
 شان و از خود سوژه/بيماران/نمونه ها به تناسب سطح درك و قوه تميز ايشان رضايت نامه آگاهانه زداگانه  بگيرد.موظف است از ولي/قيم قانوني اي



انجام روشهاي گوناگون تحقيق نبايد مغاير بها  "نكته سوم:مجري موظف است بر اساس موقعيت و نوع پژوهش رضايت نامه آگاهانه تهيه نمايد.ضمنا
 ودني زامعه باشد.موازين ديني و فرهنگي آزم

بيماران ثبهت  نكته چهارم:مجري موظف است قبل از ورود نمونه ها/بيماران/سوژه ها  به مطالعه  معاينه كامل از آنان انجام داده و نتيجه را در پرونده
 نمايد و كليه اطالعات كسب شده محرمانه بماند.

ها در پژوهش را از محل اعتبهارات طهرح پرداخهت نمايهد.و در تهورت بهروز  نكته پنجم:مجري موظف است كليه هزينه هاي ناشي از شركت نمونه
هرگونه مشكل اعم از  زسمي/ روحي ناشي از شركت نمونه ها در پژوهش ,مجري موظف به معرفي نمونه ها  به مراكز درماني مناسب و همهاهنگي 

 مجري طرح مي باشد.با مراكز مربوطه مي باشد.بديهي است پرداخت هزينه درمان بيمار به عهده  
نكته ششم:نمونه/بيمار/ سوژه   موظف است  قبل از ورود به مطالعه  اطالعات دقيق از وضعيت هاي خاص و تاريخچه  بيمارههاي خهود بهه مجهري 

 طرح  ارايه دهد. 
نكه انصراف خود را از ادامهه شهركت نكته هفتم:نمونه/بيمار /سوژه موظف است بر اساس برنامه ارايه شده توسط مجري با وي همكاري نمايد مگر اي

 در پژوهش بطور قطع اعالم نمايد.
بهه نكته هشتم:نمونه/بيمار/ سوژه موظف است در تورت بروز هر گونه مشكل ناشي از شركت در مطالعه , فاكتورهاي هزينه شده /درتورتيكه  نيهاز 

 در اختيار مجري زهت دريافت غرامت قرار دهد.درمان داشته باشد تورتحساب درمان را از مركز درماني  مربوطه تهيه و 
 درخواست غرامت نكند.    "نكته نهم:نمونه/بيمار/سوژه  متعهد  مي گردد پس از اتمام دوره همكاري در پژوهش مذكور مجددا

 
 


