
  :تصویب تاریخ                                                                                                                                       

                     فرم ویژه  طرح هاي تحقیقاتی         

  دانشگاهدر پژوهش اخالق اي  منطقهکمیته      

  

  : عنوان طرح  -
 )   صفحه مربوطه  از پروپوزال کپی و ضمیمه فرم گردد: (مشخصات مجري و همکاران ونوع تخصص آنان -

 : ارسالی از -

 :تاریخ تصویب طرح در شوراي پژوهشی -

صفحات : ()طرح (ونوع مطالعه  تعداد حجم نمونه، ،مالحظات اخالقی ،جدول هزینه هاخالصه روش انجام پژوهش -
 )ضمیمه فرم گردد و مربوطه از پروپوزال کپی

کپـی پرسشـنامه    پرسشـنامه اي فرم رضایت آگاهانه ودرطرحهاي نمونه برگه کپی  نمونه گیري انسانیدر طرحها با  -
 .ضمیمه فرم گردد

  

  سؤال  ردیف
  نظر کارشناس کمیته اخالق  نظر کارشناس پژوهشی طرح  نظر مجري

موضوعیت   خیر  بلی
موضوعیت   خیر  بلی  ندارد 

موضوعیت   خیر  بلی  ندارد 
  ندارد 

               *  رضایت آگاهانه از شرکت کننده یا ولی قانونی آن گرفته می شود؟آیا   1

2  
بطورکامل  "خروج بدون شرط در هرمرحله از مطالعه"آیا آزمودنی ازحق خود براي 

  آگاه می شود؟
*  

             

3  
درایـن طـرح پژوهشـی    ) جسمی، روحی، اجتماعی، قانونی و اقتصادي( آیا هیچ زیانی

 *   براي آزمودنی ها وجود دارد؟
             

آیا امکانات و روش هایی براي رویارویی با زیان هـاي احتمـالی درنظـر گرفتـه شـده        4
    .است؟ توضیح دهید

*             

هـا بـه حفـظ اسـرار      آیا درمرحله جمع آوري، انتقال و نگهـداري اطالعـات یـا نمونـه      5
  *  آزمودنی توجه می شود؟

             

6  
درصورت استفاده از نمونـه هـا بـراي مطالعـات بعـدي، آیـا در رضـایت نامـه بـه ایـن           

    موضوع اشاره شده است؟
*             

             *    آیا در این پژوهش منافع خاصی براي آزمودنی محتمل است؟  7

8  
انجـام مـی   ...) زندانیان، افرادمعتاد،(از افراد درصورتی که مطالعه بر روي گره خاصی 

    شود، آیا دلیل منطقی و توجیه اخالقی براي مطالعه روي این گروه وجود دارد؟
*             

آیا نتایج مؤثردر روند سالمتی یـا بیمـاري آزمـودنی هـا و راهنمـایی هـاي الزم بـراي          9
  ؟اقدامات بعدي در اختیار آنها قرارخواهد گرفت

*  
             

  کارشناس پژوهشی طرح                                     کارشناس کمیته اخالق                         امضاء مجري طرح                  

  

  :مصوبات جلسه در خصوص طرح فوق  -
 :درج در پرونده طرح پس از نامه به مجري یا مجریان  -

 

 معاونت تحقیقات و فناوري  



 

  بسمه تعالی

  

  آگاهانه شرکت درطرح تحقیقاتیفرم رضایت 

  :عنوان طرح پژوهشی

   

شده صرفا به عنوان نمونه است و بر اساس مشخصات طرح شما  highlightموارد (
  )باید تغییر یابند

  :نام مجري یا مجریان طرح

  

  معرفی و مزایا ي پژوهش

این بخش باید به زبان ساده (
نوشته شده و از بکاربردن 
در  کلمات تخصصی و انگلیسی

 )آن خودداري فرمایید

 

 

 

 

 

 

  

 

تاکنون علل مختلفی براي این بیماري شناخته شده است که راه را براي . بیمار هاي قلبی یکی از علل عمده ي مرگ در دنیاست
یکی از عوامل دخیل در سکته هاي قلبی، تغییرات سطح خونی هورمون هاي غده فوق کلیوي در بدن . درمان آنها باز می کند

با توجه به . شواهد حاصل از مطالعات دیگر حاکی از تاثیر تریاك و مشتقات آن بر سطح خونی این هورمون ها می باشد .است
شیوع نسبتا باالي مصرف تریاك و مشتقات آن در کشور ما، پژوهشگران این مطالعه سعی دارند تا با روشن کردن نقش این مواد 

 .افقی جدید در کاهش عوارض ناشی از سکته هاي قلبی ایجاد کنند در تغییرات سطح خونی هورمون هاي مذکور ،

  

 

  خطرات شرکت در مطالعه

این بخش باید به زبان ساده (
نوشته شده و از بکاربردن 

کلمات تخصصی و انگلیسی در 
 )آن خودداري فرمایید

گرفته می ) سی سی 10ر حداکثر هر بار سه با(از آنجا که از شرکت کنندگان در این مطالعه نمونه هاي خونی به میزان نادك 
کامال غیرتهاجمی و جزو پروسه درمان بیمار می باشد، هیچگونه ... شود و نیز سایر اقدامات انجام شده همچون گرفتن نوار قلبیو 

  .خطري متوجه افراد مذکور نمی باشد

 :کد بیمار

 



  

 جبران خطرات

  

کنندگان، جزوي از پروسه درمان بیمار و فاقد هرگونه خطر احتمالی تمام اقدامات صورت گرفته در این مطالعه در مورد شرکت 
  .می باشد

یا  نمونه گیري،دارودرمانی
  )ذکرشود(سایر خدمات

  سی سی ، مانیتورینگ نوار قلبی 10سه بار نمونه خون وحداکثر هر بار 

 محرمانه بودن

  

محرمانه که فقط در اختیار مجریان طرح می باشد ، توسط نتایج تمام آزمایشات گرفته شده از بیمار پس از ثبت در پرونده 
  .مجریان مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت نیاز به اقدامات درمانی بیشتر به اطالع پزشک معالج بیمار رسانده خواهد شد

 پاسخگویی به پرسشها

  

باشند، امکان دسترسی وي به نتایج مذکور پس از چنانچه بیمار یا قیم قانونی وي درخواست دریافت نتایج ازمایشات را داشته 
ضمنا شرکت کنندگان در مطالعه می توانند سواالت خود درمورد بیماري و . مشورت مجریان طرح ، به اطالع ایشان خواهد رسید

  .نقش آنها در مطالعه مارا مطرح نموده و مجریان پاسخ مناسب را در اختیار ایشان قرار خواهند داد

شرکت درمطالعه کامالً اختیاري است و شما آزاد خواهید بود که  در هر زمانی از شرکت درمطالعه امتناع نموده یا در هر زمان   درخروج ازمطالعه حق انصراف
که مایل باشید بدون آنکه تغییري دررنحوه رفتار پزشک درمانگر یا نحوه ارائه خدمات درمانی و مراقبت از بیماري براي شما  

  .از ادامه شرکت در پژوهش مذکور خارج شویدایجاد شود 

  ))رضایت((
  .شرکت نمایم  "............................   "اینجانب                          با آگاهی کامل ازموارد فوق رضایت می دهم که به عنوان یک فرد مورد مطالعه درپژوهش 

محرمانه باقی خواهد ماند ونتایج تحقیقات به صورت کلی ودرقالب اطالعـات گـروه مـورد مطالعـه منتشـر مـی گـردد         کلیه اطالعاتی که از من گرفته می شود ونیز نام من
ور دربرگـه  ونتایج فردي درصورت نیاز بدون ذکر نام ومشخصات فردي عرضه خواهد گردید وهمچنین برائـت پزشـک یـا پزشـکان ایـن طـرح را ازکلیـه اقـدامات مـذک         

  .صیر درارائه اقدامات اعالم می دارماطالعاتی درصورت عدم تق

  .درصورتی که عملی خالف وغیر انسانی انجام شود نخواهد بود)        نام مجري(    این موافقت مانع ازاقدامات قانونی اینجانب درمقابل

 

  

  وامضاء شاهد                                     امضاء پژوهشگرامضاء واثر انگشت فرد مورد پژوهش                                         نام و نام خانوادگی 

 


