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اﺳﺗﻔﺎده از ﺻﻔﺣﮫ ﯾﺎ ﭼﺎپ:
ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده ﭘزﺷﮑﯽ:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد:

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﮑﻞ:

ﻧﺎم ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده:

ﻣﺤﻘﻖ اﺻﻠﯽ:

ﺟﻧﺳﯾت:

ﻓرم ﮐوﺗﺎه رﺿﺎﯾت ﺑرای ﺷرﮐت در ﺗﺣﻘﯾق
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﮫ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از دادن رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاردی را در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد .ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ:
 . aھﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 . bآﻧﭽﮫ ﮐﮫ طﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
 . cﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻤﺎ .
 . dھﺮ ﺑﺨﺶ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﮫ آزﻣﺎﯾﺸﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ(
 . eھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ آزار ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 . fھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺴﺐ ﺷﻮد
 . gھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﯾﺎ روﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ) ﻣﻮارد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ(
 . hھﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
 . iﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎظﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺎدر ﻣﺳﺋول اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﯾن درﺑﺎره ﻣوارد ذﯾل در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع دھﻧد:
 . aدر ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ دﯾﺪن در ﺣﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻖ  ،آﯾﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ) ﭘﻮل ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ راﯾﮕﺎن(
 . bدر ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از آن آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ
 . cاﮔﺮ دﻻﺋﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 . dھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
 . eاﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺎﯾﺎن دھﯿﺪ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد
 . fاﮔﺮ از اطﻼﻋﺎت ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ آﮔﺎھﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد
 . gﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭘس از اراﺋﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻓوق ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ،ﮐﺎدر ﻣﺳﺋول در ﻣورد ﺗﻣﺎﯾل ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت در ﺗﺣﻘﯾق ﺳوال ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺻورت ﻣواﻓﻘت
ﺷﻣﺎ ،ﮐﺎدر ﻣﺳﺋول ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺗﺎ اﯾن ﻓرم را اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد .ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ اﻣﺿﺎء ﺷده از اﯾن ﻓرم را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧود درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﯾﮏ ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺗﺑﯽ از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺧواھد ﺷد.
در ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺳواﻟﯽ داﺷﺗﯾد ﯾﺎ آﺳﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ وارد ﺷد  ،ﺷﻣﺎ ،ﯾﺎ ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾق
ﺷﻣﺎره_________________ ﺑﺎ________________ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ در ﺧﺻوص ﺣﻘوق ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرد
ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧده در ﺗﺣﻘﯾق ﺳواﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾق ﺷﻣﺎره  617-355-7052ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮐودﮐﺎن ﺑوﺳﺗون ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد در اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ
در اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺷرﮐت ﻧﮑﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ در ﺗﺣﻘﯾق ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد اﻣﺎ در ھر زﻣﺎن آﻧرا ﻣﺗوﻗف ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﮔر ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﯾد ﮐﮫ در ﺗﺣﻘﯾق ﺷرﮐت ﻧﮑﻧﯾد ،ﯾﺎ اﮔر ھر زﻣﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾد آﻧرا ﻣﺗوﻗف ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از آن ﺑرﺧوردار ﺷوﯾد را از دﺳت
ﻧﺧواھﯾد داد .ﺻرﻓﻧظر از ھر ﻧوع ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ،در ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ای ﮐﮫ از ﺳوی ﮐﺎدر ﻣﺳﺋول درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﻐﯾﯾری اﯾﺟﺎد ﻧﺧواھد ﺷد ،اﻣﺎ
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد در ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﯾد ،اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺗواﻧد در طرح ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ای ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﻐﯾﯾر اﯾﺟﺎد
ﻧﻣﺎﯾد.
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ﻓرم رﺿﺎﯾت ﺗﺣﻘﯾق
ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده ﭘزﺷﮑﯽ________________:
ﻧﺎم ﺑﯾﻣﺎر_______________________:

اﻣﺿﺎء اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت .و ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻓوق ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﻣﺿﺎء اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺟﮭت ﺷرﮐت در اﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﺳت.

ﻣوﺿوع ﻣورد ﺗواﻓق
•

ﺗﺎرﯾﺦ )ﻣﺎه/روز/ﺳﺎل(

اﻣﺿﺎء ﮐودک ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده  /ﺑزرﮔﺳﺎل )در ﺻورت ﺷﻣول(

رﺿﺎﯾت ﻓرد و/ﯾﺎ واﻟدﯾن  /ﻗﯾم ﻗﺎﻧوﻧﯽ وی
• ﺗﺎرﯾﺦ )ﻣﺎه/روز/ﺳﺎل(

اﻣﺿﺎء ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺑزرﮔﺳﺎل ﯾﺎ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻗﯾم ﻗﺎﻧوﻧﯽ وی

ﻧﺳﺑت ﺑﺎ ﮐودک

• ﺗﺎرﯾﺦ )ﻣﺎه/روز/ﺳﺎل(

اﻣﺿﺎء ﺷﺎھد* و ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ

ﺑﺎ ﺣروف ﺑزرگ

*ﺷﺎھد ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺗﺣﻘﯾق ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت و ﺑﮫ ﺷﺧص ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اطﻼع داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﭘرﺳش ﺳوال را دارد.
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