فرم کوتاه رضایتنامهٔ شرکت در تحقیق

اس شوا درخْاطت شذٍ اطت در یک هطالعَٔ تذمیماتی شزکت کٌیذ .پیش اس آًکَ هْافمت خْد را بزای شزکت در ایي بزًاهَ اعالم کٌیذ ،ارائَٔ
تْضیذاتی شفاف در خظْص ایي هطالعَٔ تذمیماتی ،بَ سباًی کَ بزای شوا لابل درک باشذ ،ضزّری اطت .آًچَ در اداهَ هیآیذ فِزطت
هْاردی اطت کَ با اهضای ایي فزم رضایتًاهَ هْافمت خْد را با آًِا اعالم هیکٌیذ.
یک هتزجن ،کَ یا یکی اس هذمماى هجزی هطالعَٔ تذمیماتی اطت یا یکی اس ًوایٌذگاى آًِا ،دربارٍٔ ایي هْارد بَ شوا تْضیخ دادٍ اطت)۱( :
اُذاف تذمیك ،رًّذ کار ّ ،هذت سهاى تذمیك؛ ( )۲رّیَُای آسهایشی؛ ( )۳خطزات هٌطمی ّ لابل پیشبیٌی (خطزات شٌاختَ شذٍ در سهاى
داضز) ،طختیُا ّ هشایای تذمیك؛ ( )۴رّیَُا یا راُِای درهاى جایگشیي کَ هوکي اطت هفیذ باشذ؛ ّ ( )۵طزیمَٔ راسداری.
در هْارد هشخض شذٍ بزای ایي هطالعَٔ تذمیماتی ،در خظْص ایي هْضْعات بَ شوا اطالع دادٍ شذٍ اطتُ )۱( :ز گًَْ کارهشد یا درهاى
پششکی در طْرت بزّس جزادت ّ آطیبدیذگی در جزیاى اًجام تذمیك؛ ( )۲اهکاى خطزات غیزلابل پیشبیٌی (خطزاتی کَ در دال داضز
شٌاختَ شذٍ ًیظتٌذ)؛ ( )۳شزایطی کَ بَ هذمك اجاسٍ هیدُذ اس هشارکت شوا در اداهَٔ بزًاهَ جلْگیزی کٌذ؛ (ُ )۴شیٌَُای اضافی بزًاهَ
بزای شوا؛ ( )۵در طْرتی کَ اس هشارکت در ایي بزًاهَ طزف ًظز کٌیذ چَ اتفالی هیافتذ؛ ( )۶یافتَُای جذیذی کَ هوکي اطت بز توایل شوا
بزای هشارکت در ایي بزًاهَ تاثیزگذار باشذ چَ سهاى بَ شوا اطالع دادٍ خْاُذ شذ؛ ّ ( )۷تعذاد شزکتکٌٌذگاى در ایي هطالع َٔ تذمیماتی.
بَ شوا اطالع دادٍ شذٍ اطت کَ اگز در ًتیجَٔ شزکت در ایي هطالعَٔ تذمیماتی هجزّح شْیذ ،هزالبت پششکی السم بالفاطلَ در اختیار شوا لزار
خْاُذ گزفت .با ایي ّجْد ،در طْرت بزّس جزادات ّ آطیبُای هْضْع ایي هطالعَٔ تذمیماتی ّ Wayne State University ،اشخاص یا
شزکتُای ّابظتَ بَ آى بَ ُیچ ّجَ تعِذ ًذارًذ ّجِی را بَ شوا بپزداسًذ یا شوا را رایگاى درهاى کٌٌذ.
شوارٍ
بَ شوا اطالع دادٍ شذٍ اطت کَ در خظْص طْاالت ّ هشکالت هزبْط بَ ایي هطالعَٔ تذمیماتی هیتْاًیذ اس طزیك
ٔ
_______________ با ______________________ ،هذمك اطلی ( ،)PIتواص بگیزیذ ّ در خظْص طْاالت هزبْط بَ دمْق شوا
بَ عٌْاى یکی اس شزکتکٌٌذگاى در تذمیك ،هطالعَٔ تذمیماتی پیش رّ ّ ،الذاهاتی کَ در طْرت هجزّح شذى بایظتی اًجام بذُیذ ،اس طزیك
شوارٍٔ  313-577-1628با دفتز اداری ُیأت باسبیٌی هْطظات ( )Institutional Review Board Administration Officeتواص داطل
کٌیذ.
بَ شوا اطالع دادٍ شذٍ اطت کَ هشارکت شوا در ایي تذمیك داّطلباًَ بْدٍ ّ در طْرت هواًعت اس شزکت یا در طْرتی کَ پض اس اعالم
هْافمت بزای شزکت در بزًاهَ اس اًجام ایي کار هٌظزف شْیذ ُیچ جزیوَای دریافت ًکزدٍ ّ ُیچ اهتیاسی را اس دطت ًخْاُیذ داد.
در طْرت هْافمت بزای شزکت در ایي هطالعَٔ تذمیماتی ،بَ شوا اطالع دادٍ شذٍ اطت کَ یک ًظخَٔ اهضا شذٍ اس ایي طٌذ ّ خالطَٔ کتبی
تذمیك بَ سباى اًگلیظی در اختیار شوا لزار خْاُذ گزفت.
اهضای ایي طٌذ بذیي هعٌا اطت کَ هطالع َٔ تذمیماتی ،شاهل اطالعات فْق ،بَ طْرت شفاُی بزای شوا تْضیخ دادٍ شذٍ اطت ّ شوا داّطلباًَ
هْافك شزکت در ایي هطالعَ ُظتیذ.

___________________________________________________________
اهضای شزکتکٌٌذًٍ/وایٌذٍٔ لاًًْی/رابطَ

تاریخ

___________________________________________________________
اهضای شاُذ

______________

تاریخ

___________________________________________________________
اهضای هتزجن

______________

تاریخ

ً 08/06/03ظخ َٔ شوارٍ ۱
ً 08/18/03ظخَٔ شوارٍ ۲
 09/17/03بَ تظْیب کویتَٔ راُبزی رطیذ

______________

