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 موافقة على المشاركة في دراسة بحثیة 
 

 . لقد تمت دعوتك للمشاركة في دراسة بحثیة 
 

 :تتضمن ھذه األشیاء. أن یشرح لك عدًدا من األشیاء على الباحث قبل أن توافق، یجب  
 

 الغرض من ھذه الدراسة  •
 عدد األشخاص المسجلین في الدراسة ومدة استمرار الدراسة •
 اإلجراءات أو العالجات التي سیتم إجراؤھا االختبارات أو  •
 االختبارات أو اإلجراءات أو العالجات التجریبیة  •
 قد تكون ھناك مخاطر من جھاز أو دواء الدراسة، أو من اختبار أو إجراء الدراسة . أي مخاطر من الدراسة •
 إذا كانت الدراسة سوف تفیدك بأي شكل من األشكال  •
معلومات جدیدة حول الدراسة والتي یمكن أن تؤثر على قرارك باالستمرار   كیف سیتم إعالمك إذا كانت ھناك •

 في الدراسة
 خیارات أخرى لدیك بدالً من المشاركة في الدراسة •
 ماذا تفعل إذا تعرضت لإلصابة أو الجرح أثناء الدراسة •
 ما إذا كانت ھناك أي تكالیف علیك للمشاركة في الدراسة •
 ابل المشاركة في الدراسةما إذا كنت ستتلقى أي أموال مق •
 یوقف مشاركتك في الدراسة   تجعل الباحث األسباب التي  •
 من یمكنھ رؤیة أو استخدام معلومات عنك من الدراسة •
 كیف یتم حمایة معلوماتك وخصوصیتك  •

 
لن  . وقت إذا قررت عدم المشاركة، فلك الحریة في مغادرة الدراسة في أي  . مشاركتك في ھذه الدراسة البحثیة أمر طوعي

یتعارض االنسحاب مع الرعایة المستقبلیة التي تتلقاھا، ولن تتم معاقبتك أو تفقد المخصصات إذا رفضت المشاركة أو قررت  
 . التوقف

 
في أي  __________________ رقم الھاتف ___________________________ یمكنك االتصال بـ 

 . وقت یكون لدیك أسئلة بخصوص الدراسة البحثیة
 

إذا كانت  __________________ رقم الھاتف ___________________________ نك االتصال بـ یمك
 . تقوم بھ إذا تعرضت لإلصابة أن  ما یجب لدیك أسئلة بخصوص حقوقك كخاضع للدراسة البحثیة أو 
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 سیُطلب منك التوقیع على ھذا النموذج إلثبات أنھ 
 والمعلومات المذكورة أعاله معك قد تمت مناقشة الدراسة البحثیة  •
 أنك توافق على المشاركة في ھذه الدراسة •

 
 . أنك سوف تتلقى نسخة من ھذا النموذج الموقع وملخص الدراسة الذي ستتم مناقشتھ معك 

 
 

 موافقة من البالغین 
 

     
 :المشارك

 ) التوقیع(
 المشارك 

 ) بأحرف واضحة(
 التاریخ  

 . عاًما أو أكبر  18یتم التوقیع بواسطة المشارك البالغ من العمر  
 

 الشاھد
بتوقیعك أدناه فإنك تؤكد أن الدراسة قد تم شرحھا بالكامل للشخص المحتمل أن یخضع للدراسة بلغة یفھمھا وتم الرد على  

 . جمیع أسئلتھ
 

     
 الشاھد 

 ) التوقیع(
 الشاھد  

 ) بأحرف واضحة(
 التاریخ  

 
 . یجب على عضو فریق الدراسة الذي یحصل على الموافقة التوقیع على نسخة طویلة من نموذج الموافقة: مالحظة

 
 

حیثما  (التوقیع التالي ) أقسام(إذا كان سیتم استخدام النموذج القصیر في دراسة یتم فیھا تسجیل األطفال، فقم بإدراج قسم 
 . مع ترجمتھ إلى لغة النموذج القصیر ) ینطبق ذلك

 
 : ولي األمر /إذن الوصي

 . بتوقیعك أدناه فإنك تؤكد أن لدیك السلطة القانونیة للتوقیع نیابة عن ھذا الطفل 
 

     
 الوصي /ولي األمر

 ) التوقیع(
 الوصي /ولي األمر 

 ) االسم بأحرف واضحة (
 التاریخ  
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 . الوصي الثاني إذا كان ھناك خطر ولكن ال فائدة للمشارك/یتم إضافة قسم توقیع ولي األمر 
 

     
 الوصي /ولي األمر

 ) التوقیع(
 الوصي /ولي األمر 

 ) االسم بأحرف واضحة (
 التاریخ  

 
 . یجب على عضو فریق الدراسة الذي یحصل على اإلذن التوقیع على نسخة طویلة من نموذج الموافقة : مالحظة

 
 موافقة من الطفل 

 
     

 المشارك
 ) التوقیع(

 المشارك 
 ) بأحرف واضحة(

 التاریخ  

 
 . عاًما 18وأقل من    7یتم إكمالھ ألي طفل یتراوح عمره بین 

 
 . الدراسة الذي یحصل على الموافقة التوقیع على نسخة طویلة من نموذج الموافقةیجب على عضو فریق : مالحظة

 
 الشاھد

بلغة  ) عاًما  18عمره أقل من (الوصي والطفل /بتوقیعك أدناه فإنك تؤكد أن الدراسة قد تم شرحھا بالكامل لولي األمر 
 . یفھمانھا وتم الرد على جمیع أسئلتھما

 
     

 الشاھد 
 ) التوقیع(

 الشاھد  
 ) بأحرف واضحة(

 التاریخ  
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 )منح الموافقة على حضور شخص بالغ آخر في الدراسة ( موافقة ولي األمر البدیل 
یمكن استخدام ھذا القسم  .  تستخدم في حالة عدم قدرة المشارك البالغ على إعطاء الموافقة المستنیرة للمشاركة في ھذه الدراسة 

 . المؤسسیة على موافقة ولي األمر البدیل فقط إذا وافق مجلس المراجعة 
 موافقة ولي األمر البدیل 

 
  /    
     

 الشخص الذي یعطي موافقة للمشارك
 ) بأحرف واضحة/ التوقیع(

 التاریخ  

 
 : عالقتھ بالمشارك

 ____________________________________________ 
 

 . الموافقة التوقیع على نسخة طویلة من نموذج الموافقةیجب على عضو فریق الدراسة الذي یحصل على :  مالحظات 
إذا تمت الموافقة على الدراسة بواسطة المجلس الكامل، یجب على الطبیب المعالج التوقیع على النسخة الطویلة من نموذج  

 . الموافقة
 

 الشاھد
 . یفھمھا وتمت اإلجابة عن جمیع أسئلتھ  بتوقیعك أدناه فإنك تؤكد أن الدراسة قد تم شرحھا بالكامل لولي األمر البدیل بلغة 

 
     

 الشاھد 
 ) التوقیع(

 الشاھد  
 ) بأحرف واضحة(

 التاریخ  

 
 موافقة المشارك على االستمرار في الدراسة 

ھذا ألنك لم تتمكن من اتخاذ قرارك الخاص  .  أعطى الممثل القانوني الخاص بك اإلذن لك للمشاركة في ھذه الدراسة البحثیة 
قبل أن تقوم بالتوقیع  . القرار لك . سیُطلب منك تحدید ما إذا كنت ستستمر في ھذه الدراسة. حالتك اآلن أفضل. مرضكبسبب 

عندما تقوم بالتوقیع أدناه، فإنك تقر  .  على ھذا النموذج، یرجى طرح أسئلة حول أي جزء من ھذه الدراسة غیر واضح لك
 . سة وفي ھذا النموذج أنك تفھم المعلومات التي قدمناھا لك عن الدرا

 . إذا قمت بالتوقیع على ھذا النموذج، فھذا یعني موافقتك على االستمرار في الدراسة
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 المشارك
 ) التوقیع(

 المشارك 
 ) بأحرف واضحة(

 التاریخ  

 
 . الموافقةیجب على عضو فریق الدراسة الذي یحصل على الموافقة التوقیع على نسخة طویلة من نموذج : مالحظة

 
 الشاھد

بتوقیعك أدناه فإنك تؤكد أن الدراسة قد تم شرحھا بالكامل للشخص المحتمل أن یخضع للدراسة بلغة یفھمھا وتم الرد على  
 . جمیع أسئلتھ

 
     

 الشاھد 
 ) التوقیع(

 الشاھد  
 ) بأحرف واضحة(

 التاریخ  

 


