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Stanford 
University 

 الموافقة على المشاركة في دراسة بحثية
 ]Arabic[

TEM‐C5ara 

  
 :عنوان هذه الدراسة.   ندعوك للمشاركة في دراسة بحثية

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 يتم توفير المعلومات األساسية لهذه الدراسة لك.________________________________________________

أي مخاطر ) 3( أي إجراءات تجريبية؛) 2( أغراض وإجراءات ومدة البحث؛ )1(ن توافق، يجب أن يخبرك الباحث عن قبأل
كيف ) 5( أي إجراءات بديلة أو عالجات من المحتمل أن تكون مفيدة؛) 4( ومضايقات يمكن توقعها بصورة معقولة وفوائد البحث؛

  االستخدام المستقبلي لمعلوماتك أو العينات البيولوجية الخاصة بك.) 6(. سيتم الحفاظ على السرية
 

احتماالت  )2( أي تعويض أو عالج طبي متوفر في حال حدوث إصابة؛) 1(حيثما ينطبق ذلك، يجب أن يخبرك الباحث عن 
ماذا يحدث إذا ) 5( أي تكاليف إضافية تتحملها؛) 4( الظروف التي تجعل الباحث يوقف مشاركتك؛) 3( المخاطر غير المتوقعة؛

كم عدد ) 7( التي قد تؤثر على رغبتك في المشاركة؛ ارك عن النتائج الجديدةمتى سيتم إخب) 6( قررت التوقف عن المشاركة؛
) ما إذا كان سيتم إخبارك عن نتائج 9استخدام العينات البيولوجية لألرباح التجارية ، () 8( .األفراد الذين سيشاركون في الدراسة

) ما إذا كانت المعلومات حول البحث أو 11جينوم ، و () ما إذا كان البحث قد يشمل التسلسل الكامل لل10البحث الخاصة بك ، (
 السريرية. سيتم تقديمها لتضمينها في سجل التجارب

 
 

  . إذا وافقت على المشاركة، يجب أن تحصل على نسخة موقعة من هذه الوثيقة وملخًصا مكتوبًا للبحث
 

 

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف أو شكاوى بشأن هذه الدراسة البحثية أو إجراءاتها، أو المخاطر والمنافع أو مسارات العالج 
  _____________________________البديلة، فيرجى التوجه بأسئلتك إلى مدير البروتوكول، 

  
 بها اآلن أو في وقت الحق على/ويمكنك االتصال به

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
 

 

ه الدراسة، أو إذا كانت لديك أي مخاوف أو شكاوى أو أسئلة عامة حول األبحاث أو إذا لم تكن راضيًا عن الطريقة المستخدمة إلجراء هذ
التابع لجامعة ستانفورد، للتحدث إلى ) IRB(عن حقوقك كشخص مشارك في الدراسة البحثية، يرجى االتصال بمجلس المراجعة المؤسسية 

 أو على الرقم المجاني 5244-723-(650)شخص على دراية بالموضوع ومستقل عن فريق البحث على الرقم 
 Stanford: على العنوان التالي ستانفورديمكنك أيًضا الكتابة إلى مجلس المراجعة المؤسسية التابع لجامعة . 1-866-680-2906

 University, 1705 El Camino Real, Palo Alto, CA 94306.  
 

  . ة ولن تُضار أو تفقد أي منافع إذا رفضت المشاركة أو قررت التوقفمشاركتك في هذا البحث طوعي
 

 

على يعني التوقيع على هذه الوثيقة أن الدراسة البحثية، بما في ذلك المعلومات المذكورة أعاله، قد تم وصفها لك شفهيًا وأنك توافق طوًعا 
 . المشاركة

  
       ____________    ___________________________________      _______________________ 

 التاريخ                   توقيع الشاهد                                     التاريخ                            توقيع المشارك              
 )أحد الموظفين، مترجم فوري، أحد أفراد العائلة: على سبيل المثال(

Date                                  Signature of Witness                           Date                                    Signature of Participant  
                                                                                       )e.g. staff, interpreter, family member     (
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 ثيقة حقوق الشخص المشارك في دراسة بحثية تجريبيةو

Experimental Subject’s Bill of Rights 
  

 : ةتتمتع كمشارك في البحث بالحقوق التالي
 :تشمل هذه الحقوق على سبيل المثال ال الحصر حقوق المشاركين فيما يلي

 إعالمك بطبيعة وغرض التجربة؛ 
 إعطاؤك شرًحا وافيًا لإلجراءات الواجب اتباعها في التجربة الطبية وأي دواء أو جهاز يتم استخدامه؛ 
 إعطاؤك وصفًا ألي مضايقات مصاحبة وللمخاطر المتوقعة بصورة معقولة؛ 
 إعطاؤك شرًحا ألي منافع متوقعة بصورة معقولة للمشارك في للبحث، إن وجدت؛ 
 إخبارك بأي بدائل أو أدوية أو أجهزة مناسبة قد تكون مفيدة للمشارك في البحث ومخاطرها وفوائدها النسبية؛ 
 إعالمك بطرق العالج الطبي، إن وجدت، المتاحة للمشارك بعد التجربة إذا ظهرت مضاعفات؛ 
 إعطاؤك فرصة لطرح األسئلة حول التجربة أو اإلجراءات المستخدمة؛ 
  إعالمك بأنه يمكن سحب الموافقة على المشاركة في التجربة الطبية في أي وقت وأن المشارك في البحث يستطيع التوقف

 عن المشاركة بدون المساس بأي حقوق؛
 إعطاؤك نسخة موقعه ومؤرخة من نموذج الموافقة؛ 
 للموافقة أو عدم الموافقة على تجربة طبية دون تدخل أي عنصر من عناصر اإلجبار أو االحتيال أو  منحك الفرصة

 .الخداع أو اإلكراه أو القسر أو التأثير غير المشروع على قرار المشارك في البحث
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