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فرم موافقت برای شرکت
در پژوهش علمی ””Kupol

ﻧ
ﻳﺳ

من موافقت می کنم که خود و فرزندم در پژوهش علمی  Kupolشرکت کنیم و از اطالعات فردی من و فرزندم در این
پژوهش علمی استفاده شود .من اطالعات کتبی در این زمینه را دریافت کرده و از امکان طرح سواالت در مورد این پژوهش
علمی برخوردار بودهام .من درک می کنم که مشارکت من و فرزندم در این پژوهش علمی کام ً
ال اختیاری است و ما هر زمان
که مایل باشیم می توانیم بدون ذکر دلیل به مشارکت خود خاتمه دهیم.

ﺎ ﺩﻩ

لطف ًا گزينه هاى ”بله” یا ”نخیر” را ضربدر بزنید:

 Aمن موافقت می کنم که فرزندم پرسشنامهای را که در یک بایگانی کامپیوتری در انستیتوی
کارولینسکا ذخیره می شود و برای تحقیقات علمی در مورد اهمیت محیط مدرسه برای تندرستی
روحی نوجوانان استفاده می شود را تکمیل کند.

یﺍ
ﺳﺗﻔ

 Bمن موافقت می کنم که شما اطالعات بایگانی شده در مورد من و فرزندم را استعالم کنید.

 Cمن موافقت می کنم که فرزندم نمونه آزمایش بُزاق دهان بدهد.من همچنین موافقت می کنم که
آزمایش بُزاق دهان در بانک بیولوژیکی بیمارستان دانشگاهی کارولینسکا نگهداری شود و این آزمایش
ها برای پژوهش علمی در مورد چگونگی تأثیر مدرسه و تحصیل بر روی ا ِسترس نوجوانان استفاده شوند.
توجه داشته باشید که در مورد فرزندانی که دارای دو نفر سرپرست هستند امضای هر دو سرپرست برای
آنکه ما بتوانیم نمونه آزمایش بُزاق دهان را بگیریم ،الزم است.
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امضای فرزند:

سرپرست شماره 1

تاریخ:

امضاء:

نام بطور خوانا:
پدر خوانده
مادر خوانده

پدر تنی
رابطه خویشاوندی با فرزند:
مادر تنی
		
		
سایر ،کدام؟
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پدر ناتنی
مادر ناتنی
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نوبت

سرپرست شماره 2

تاریخ:

امضاء:
نام بطور خوانا:
پدر خوانده
مادر خوانده

پدر تنی
رابطه خویشاوندی با فرزند:
مادر تنی
		
		
سایر ،کدام؟
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اگر شما دارای سرپرستی مشترک فرزند هستید ولی با سرپرست دیگر زندگی نمی کنید ،خواهشمندیم ُفرم موافقتنامه را به او
تحویل دهید تا او بتواند آنرا امضاء کند .اگر دسترسی به سرپرست دیگر برای شما دشوار است ،خواهشمندیم آدرس او را ذی ً
ال
بنویسید تا ما بتوانیم با او تماس بگیریم.
نام (سرپرست شماره :)2

ﺎ ﺩﻩ

آدرس او:

برای اینكه ما بتوانیم در صورت لزوم با شما و فرزندتان تماس بگیریم لطفأ مشخصات تماس خود را در زیر قید بفرمایید:
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آدرس پستی:

آدرس ایمیل:

شماره تلفن همراه (موبیل):
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این فرم را با پاکت پاسخ نامه اداری پیوست شده ارسال نمایید.

آدرس پُستی
Karolinska Institutet
Institutionen för folkhälsovetenskap
Projekt Kupol
Tomtebodavägen 18a
Stockholm 77 171
شماره ثبت سازمان 202100 2973
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