
 چك ليست رضايت آگاهانه 

 شودهاي بيولوژيكي استفاده ميونهشود و يا از نمآوري اطالعات توسط پرسشنامه انجام ميهايي كه جمعپژوهش)

آيا در مطالعه پرسشنامه )شامل پرسشنامه خود ايفا، پرسشنامه  -1

 اي، گروه متمركز و .. ( به كار گرفته شده است؟ مصاحبه

 دارد مورد ن خير  بلي 

 اطالعات و رضايت آگاهانه:  اگر بلي، آيا برگه

 الف( منظور و هدف سؤاالت را توضيح داده است؟ 
 ب( توضيح داده است كه شركت كنندگان آزادند تا به هر يك از سؤاالت پاسخ ندهند؟ 

ها ممكن است ضبط ج( در مواردي كه انديكاسيون دارد، بيان شده است كه مصاحبه
 ئويي شود؟ صوتي يا ويد

 د( آيا به سطح دسترسي افراد مختلف به اطالعات جمع آوري شده اشاره شده است؟ 
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 مورد ندارد 

 شود؟آوري ميآيا به عنوان بخشي از مطالعه نمونة بيولوژيك انساني جمع -2

 فرم رضايت آگاهانه:اگر بلي آيا در برگه اطالعات و 

 مورد ندارد  خير  بلي 

گيري ها و اقدامي كه به وسيله آن نمونهالف( به زباني ساده هدف، تعداد و ميزان نمونه
 شود توضيح داده شده است؟ انجام مي

  خير  بلي 

شود، روتين ها انجام ميآوري نمونهب( آيا اشاره شده است كه اقدامي كه براي جمع
 است و يا آزمايشي؟ اگر روتين است آيا تهاجمي است؟ 

  خير  بلي 

ها در اين مطالعه و يا در درازمدت مورد ج( آيا به وضوح توضيح داده شده كه اين نمونه
 گيرند؟ اي قرار ميچه استفاده

  خير  بلي 

هاي اضافي به منظور تحقيق بعدي رضايت گرفته د( آيا در آن براي نگهداري نمونه
 اي به اين منظور تهيه شده است؟ شود، آيا فرم رضايت آگاهانه جداگانهمي

  خير  بلي 

  خير  بلي  شوند، آمده است؟ها براي چه مدتي نگهداري ميكه نمونههـ( آيا توضيح اين

هاي ها آناليز ژنوم و يا تستمورد دارد، آيا اشاره شده است كه بر روي نمونه و( اگر
 ژنتيك انجام خواهد شد. 

 مورد ندارد  خير  بلي 

 

  كنندگانچك ليست ابزار جذب مشاركت

كنندگان )از قبيل تبليغات، آگهي، مقاله در آيا از ابزار جذب مشاركت -1

 شود؟ استفاده ميها، پيام راديويي و ...( رسانه

 اگر بله:

 مورد ندارد  خير  بلي 

  خير  بلي  الف( آيا اين ابزار شامل ادعاهايي است كه ممكن است حقيقت نداشته باشد؟ 

نباشد؟ )مثالً  دهد كه ممكن است مناسب تحقيق مورد نظرهايي ميب( آيا وعده
 الزحمه(پرداخت مشوق بسيار زياد و تأكيد بر حق

  خير  بلي 

 

 


