
کتبی نامه نمونه کوتاه فرم سند رضایت    

کنند برای افرادی که انگلیسی صحبت نمی  

زبانبه  این سند باید   

دونوشته ش افراد برایقابل فهم     

شرکت در تحقیق برای نامه رضایت  

 

را برای شما  موارد زیر، محقق باید موافقت شماقبل از مطالعه تحقیقاتی شرکت کنید.یک  تا در شده استاز شما درخواست 

خطر، ناراحتی و مزایای  گونه ؛ )پ( هراستو مدت تحقیق؛ )ب( هر روشی که آزمایشی  هااهداف، روش( الف) توضیح دهد

گی نگهداری  ؛ و )ث( چگونبالقوهگزین یسودمند جا یا درمان ؛ )ت( هر روشبینی شده باشد که بطور منطقی پیش تحقیق

 محرمانه .

در صورت ( هر گونه غرامت موجود یا درمان پزشکی الفبه شما بگوید )که قابل اعمال باشد، زیر را هر جا محقق موارد 

 قابل پیش بینی؛ )پ( شرایطی که محقق مشارکت شما را متوقف کند؛ )ت( هر رآسیب دیدگی ؛ )ب( امکان خطرهای غی بروز

 زمان اعالم؛ )ج( خواهد افتاد یرید، چه اتفاقیبگمشارکت  عدم ادامههزینه اضافه شده به شما؛ )ث( اگر شما تصمیم به  گونه

تاثیر قرار دهد؛ و )چ( تعداد افرادی که  تحت ادامه شرکت در تحقیق،ممکن است تمایل شما را برای به شما که های جدید یافته

  .شرکت خواهند کرددر این تحقیق 

 به شما داده شود. ،از تحقیق ای کتبیو خالصه ، باید یک نسخه امضا شده این سنددر صورت موافقت به شرکت در این تحقیق

  ___ با شماره ___________________توانید با ______________میچنانچه سوالی در مورد این تحقیق دارید، 

 ماس بگیرید.ت

انسانی  هاینمونهاز حفاظت  وکیلتوانید با دارید، می پرسشی تحقیقاتی سوژهدر مورد حق و حقوق خود به عنوان  چنانچه

 تماس بگیرید. ۱-۸۶۶-۲۱۲-۲۶۶۸در دانشگاه پیتسبرگ با شماره  هیئت بازنگری سازمانی 

را از دست  منافع خودو نشده ، جریمه در صورت تصمیم به عدم ادامه مشارکتو  داوطلبانه بودهشرکت شما در این تحقیق 

 .نخواهید داد

داوطلبانه موافقت به ورت شفاهی به شما توضیح داده شده و شما به صورت که تحقیق به ص ی آنستاین سند به معنا یامضا

 اید. کرده مشارکت 

_____________________________                      _______________ 

 تاریخ                                                             امضا شرکت کننده

_____________________________                      _______________ 

 تاریخ      شاهد  امضا


