فرم رضایت آگاهانه پژوهش
مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون
مجری محترم طرح پژوهشي
در تنظیم فرم رضایت آگاهانه پژوهش خود به نکات کلی ذیل توجه کنید:
 )1فرم رضایت آگاهانه باید منطبق با اطالعات مربوط به پژوهش و به زبان ساده و قابل فهم برای عموم جامعه تنظیم شود.
 )2شما در تنظیم فرم میتوانید برای مفهوم تر و روانتر شدن متن ،جمالت از پیش نوشته شده این فرم را تغییر دهید اما روال
منطقی ارائه اطالعات به همین ترتیبی است که در بندهای این فرم برایتان آورده شده است.
 )3در خصوص بندهایي كه با ستاره (*) مشخص شده اند الزم است با توجه به توضیحاتي كه درمتن پیوست ذكر
شده  ،فرم تكمیل گردد.
 )4پس از نهایی کردن فرم و قبل از ارسال به کمیته اخالق ،این توضیحات اولیه و تمام کامنتهای متن را پاک کنید.
)5توصیه میشود فرم را پس از تنظیم و قبل از ارسال ،به چند نفر از مردم معمولی بدهید تا مفهوم بودن محتوای آن را بررسی
کنند و اصالحات الزم برای بهبود متن را اعمال نمایید.
كمیته اخالق در پژوهشهای زیست پزشكي
مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون

رضایت نامه شركت در طرح . . . .
) در این بخش عنوان پژوهش خود را ذکر نمایید(
آقای /خانم محترم
بدین وسیله از شما جهت شرکت در پژوهش فوقالذکر دعوت به عمل میآید .اطالعات مربوط به این پژوهش در
این برگه خدمتتان ارائه شده است و شما برای شرکت یا عدم شرکت در این پژوهش آزاد هستید.
شما مجبور به تصمیم گیری فوری نیستید و برای تصمیم گیری در این باره میتوانی د س واالت خ ود را از ت یم
پژوهشی بپرسید و با هر فردی که مایل باشید مشورت نمایید .قبل از امضای این رضایت نام ه مطم ن ش وید ک ه
متوجه تمامی اطالعات این فرم شدهاید و به تمام سواالت شما پاسخ داده شده است.
نام مجری پژوهش
 * .1من میدانم که اهداف این پژوهش عبارتند از:

1

 .2من میدانم که شرکت من در این پژوهش کامالً داوطلبانه است و مجبور به شرکت در این پژوهش نیستم.
به من اطمینان داده شد که اگر حاضر به شرکت در این پژوهش نباشم ،فرایند اهدای خون و رابطه من ب ا
مرکز انتقال خون دچار مشکل نخواهد شد.
 .3من میدانم که حتی پس از موافقت با شرکت در پژوهش میتوانم هر وقت ک ه بخ واهم ،پ س از اط الب ب ه
مجری ،از پژوهش خارج شوم و خروج من از پژوهش باعث محرومیت از اهدای خون برای من نخواهد بود.

 .4نحوهی همکاری اینجانب در این پژوهش به اینصورت است:

 .5منافع احتمالی شرکت اینجانب در این مطالعه به این شرح است:

 *.6آسیبها و عوارض احتمالی شرکت در این مطالعه به این شرح است:

 .7من میدانم که دست اندر کاران این پژوهش ،کلیه اطالعات مربوط به من را نزد خود ب ه ص ورت محرمان ه
نگهداشته و فقط اجازه دارند فقط نتایج کلی و گروهی این پژوهش را بدون ذکر نام و مشخصات اینجانب منتشر
کنند.
 .8میدانم که کمیته اخالق در پژوهش با هدف نظارت بر رعایت حقوق اینجان ب م یتوان د ب ه اطالع ات م ن
دسترسی داشته باشد.
 *.9من میدانم که هیچیک از هزینههای انجام مداخالت پژوهشی به شرح ذیل بر عهده من نخواهد بود.
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 *.10خانم  /آقای .....................جهت پاسخگویی به اینجانب معرفی شد و به من گفته شد تا هر وقت مشکلی یا
سوالی در رابطه با شرکت در پژوهش مذکور پیش آمد با ایشان در میان بگذارم و راهنمایی بخواهم.
آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه ایشان به شرح ذیل به من ارائه شد:
آدرس....................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت........................................................................... :
تلفن همراه.......................................................................... :
من میدانم که اگر در حین و بعد از انجام پژوهش هر مشکلی اعم از جسمی و روحی به علت شرکت در این
پژوهش برای من پیش آمد درمان عوارض ،و هزینههای آن و غرامت مربوطه بر عهده مجری خواهد بود.
من میدانم اگر اشکال یا اعتراضی نسبت به دست اندرکاران یا روند پژوهش دارم میتوانم با کمیته اخالق در
پژوهشهای زیست پزشکی مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون به آدرس :تهران ،بزرگراه شیخ
فضل ا ...نوری -تقاطع بزرگراه شهید همت -جنب برج میالد – دفتر پژوهش مراجعه و مشکل خود را به صورت
شفاهی یا کتبی مطرح نمایم.
این فرم اطالعات و رضایت آگاهانه در دو نسخه تنظیم شده و پس از امضا یک نسخه در اختی ار م ن و نس خه
دیگر در اختیار مجری قرار خواهد گرفت.
اینجانب موارد فوقالذکر را خواندم و فهمیدم و بر اساس آن رضایت آگاهانه خود را برای شرکت در ای ن
پژوهش اعالم میکنم.
امضای شرکت کننده

اینجانب ……………… خود را ملزم به اجرای تعهدات مربوط ب ه مج ری در مف اد ف وق دانس ته و
متعهد میگردم در تأمین حقوق و ایمنی شرکت کننده در این پژوهش تالش نمایم.
مهر و امضای مجری پژوهش
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پیوست فرم رضایت آگاهانه پژوهش
توضیح بند  -1لطفا عین عبارت هدف پروپوزال را کپی نکنید .بلکه با جمالتی که برای مردم قابل فهم باشد
هدف را برای شرکت کنندگان توضیح دهید).

توضیح بند  -6منظور عوارض و میزان احتمال بروز آنها در این مطالعه است

توضیح بند  -9تمام مداخالت پژوهشی باید برای اهدا کننده رایگان باش د و اه دا کنن ده بدان د ش امل چ ه
مواردی هستند .در ذیل این بند مداخالتی که در طی این پژوهش برای اهدا کننده رایگ ان انج ام م یش ود را
فهرست کنید

توضیح بند  -10در این بخش نام و اطالعات دسترسی فردی از عوامل پژوهش را که بتواند اطالعات ص حیح و
کافی در اختیار شرکت کنندگان قرار دهند و در مورد عوارض و نگرانیها راهنمایی الزم را ارائه دهند ذکر شود
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