ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ
-

ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮم را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

-

در ﺻﻮرت داﺷﻦ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ اﺑﻬﺎم در ﻣﻮرد ﭘﺮوژﻩ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻮول اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻩ ﺳﻮاﻟﺘﺎن را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:
ﺷﻤﺎرﻩ ی ﻣﺠﻮز ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق ﭘﺮوژﻩ:
)اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ(

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﻮول اﻧﺠﺎم ﭘﮋوهﺶ :ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ داﻧﺸﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدی -ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .:ﺑﺰرﮔﺮاﻩ ارﺗﺶ -روﺑﺮوی اراج -ﭘﮋوهﺸﮕﺎﻩ داﻧﺸﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدی – ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﭘﮋوهﺸﮕﺮ اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژﻩ:
ﻧﺎم ﻓﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ :
•
•
•
•

•
•
•
•

ﺟﻨﺴﯿﺖ:

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:

ﻣﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻃﺮح ﭘﮋوهﺸﯽ و اهﺪاف اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوهﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻮول اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻼﻣﯽ و هﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ ام.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ در ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوهﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻩ ﺷﺪﻩ را ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮم .ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮوژﻩ زﻣﺎن دارم.
ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺳﻮاﻻﺗﻢ در ﻣﻮرد ﭘﺮوژﻩ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻮول ﭘﺮوژﻩ ﭘﺎﺳﺦ هﺎی رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .ﻣﻦ ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
هﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ام را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاهﻢ داﺷﺖ.
ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻮول اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻩ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﮋوهﺶ در ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ی اﺧﻼق در
ﭘﮋوهﺶ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮﻩ ی اﻧﺠﺎم ﭘﮋوهﺶ ﺑﻪ دادﻩ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻦ ،در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻦ در هﺮ زﻣﺎﻧﯽ از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوهﺶ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از اداﻣﻪ ی ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻄﻠﻊ هﺴﺘﻢ ﮐﻪ دادﻩ هﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮت ﮐﺪﮔﺬاری ﺷﺪﻩ و ﺑﯽ ﻧﺎم ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﮋوهﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﻦ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم ﮐﻪ دادﻩ هﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﻧﺎم و ﮐﺪﮔﺬاری ﺷﺪﻩ ﺑﻪ دﯾﺘﺎ ﺑﯿﺲ هﺎی ﻧﮕﻬﺪاری دادﻩ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺖ
هﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوهﺸﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﻣﻄﻠﻊ هﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻖ

ﻣﺴﻮول ﭘﺮوژﻩ در هﺮ زﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ هﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻟﻐﻮ
ﮐﻨﺪ.
ﮔﻮاهﯽ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﻣﺴﻮول  :ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﻮاهﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اهﺪاف ،اهﻤﯿﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژﻩ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩ ام .و ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮم ﮐﻪ در هﺮ زﻣﺎﻧﯽ از آزﻣﺎﯾﺶ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﮑﻮک در دادﻩ هﺎی ﻓﺮد اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﮑﻮک را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻃﻼع دادﻩ و ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ
ی اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ :

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﻣﺴﻮول:

اﻣﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ:

اﻣﻀﺎ ی ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﻣﺴﻮول:
ﺗﺎرﯾﺦ:

1

