IRB#
داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ )ﻧﺎم ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد(

i

اﺟﺎزه اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
ﻋﻧوان ﻣطﺎﻟﻌﮫ )ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﺄﯾﯾد ﺷده  IRBAدر ﺻورت ﻧﻘص ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺗوﺳط ﻋﻧوان(:
ﻧﺎم ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧده اﺻﻠﯽ:
اﺳﭘﺎﻧﺳر /ﻣﻧﺑﻊ ﺗﺄﻣﯾن ﺑودﺟﮫ )در ﺻورت وﺟود(:

اﻟف .ھدف از اراﺋﮫ اﯾن ﻓرم ﭼﯾﺳت؟
ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻓدرال از اﺳﺗﻔﺎده و اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑراﺳﺎس
اﯾن ﻗواﻧﯾن ،اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗوﺳط داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﯾﺎ ﻓرد
ﻣراﻗب ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧوط ﺑﮫ اﺟﺎزه ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود .اﯾن ﻧوع اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﺗﯾم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻗرار
ﺧواھد ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﭘژوھﺷﮕران ،اﻓراد ﺗﺣت اﺳﺗﺧدام داﻧﺷﮕﺎه ،ﯾﺎ اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾق
و اﻓراد ﻣﺟﺎز دﯾﮕری ﺟﮭت ﻧظﺎرت ﺑر ﺗﺣﻘﯾق .ﺟﮭت ﻧﺷﺎن دادن اﺟﺎزه و ﯾﺎ ﻗﺻد ﺷرﮐت ﺧود در اﯾن
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﻓرم و ﻓرم رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ) (Consent Formرا اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻓرم راه ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط )ﻧﺎم ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺣت ﭘوﺷش را وارد ﮐﻧﯾد(  iiﺑﮫ ﭘژوھﺷﮕر ،ﺗﯾم
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﺳر و اﻓراد ﻣﺳﺋول ﻧظﺎرت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﺗﯾم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑراﺳﺎس آﻧﭼﮫ در اﯾن ﻓرم
رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾوﺳﺗﯽ ﺗوﺻﯾف ﺷده ،از اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده و ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط )ﻧﺎم ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺣت ﭘوﺷش را وارد ﮐﻧﯾد(  iiiاﻓﺷﺎ ﺷد ،آﻧﮕﺎه
ﻣﻣﮑن اﺳت دﯾﮕر ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﻗرار ﻧﮕﯾرﻧد و اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﺎ اﻓرادی دﯾﮕر ﺑﮫ اﺷﺗراک
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .در ﺻورت داﺷﺗن ھر ﮔوﻧﮫ ﺳؤال ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را ﺑﺎ ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ﺗﯾم
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣطرح ﮐﻧﯾد.

ب .ﭼﮫ ﻧوع اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ اﻓﺷﺎ ﺧواھد ﺷد؟
در ﺻورت رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ و اﻣﺿﺎی اﯾن ﻓرم ،ﺑﮫ ________ اﺟﺎزه ﺧواھﯾد داد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ
ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ را اﻓﺷﺎ ﮐﻧد .اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺳﻼﻣﺗﯽ
ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﭘروﻧده ﭘزﺷﮑﯽ ،ﭘروﻧده ﻣﺎﻟﯽ و اطﻼﻋﺎت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
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ﭘروﻧده ھﺎی اورژاﻧس
ﭘروﻧده ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﮔزارﺷﺎت ﺗﺻوﯾرﺑرداری
آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺟﺳﻣﯽ و ژﻧﺗﯾﮑﯽ
آزﻣﺎﯾﺷﺎت رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ

ﮔزارﺷﺎت ﭘﺎﺗوﻟوژی و
ﭘروﻧده ھﺎی دﻧدان ﭘزﺷﮑﯽ
ﮔزارﺷﺎت ﺟراﺣﯽ
ﺧﻼﺻﮫ ﺗرﺧﯾص
ﻣﺷﺎوره

ﮐل ﭘروﻧده ﭘزﺷﮑﯽ
ﭘروﻧده ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ ﺳﯾّﺎر
ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﺑﮭﺑودی
ﺳﺎﯾر ﮔزارﺷﺎت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ﺳﺎﯾر ﻣوارد )ﺷرح دھﯾد(

1

ھر ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭداﺷﺗﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ) (UCﯾﺎ واﺣد ﺗﺟﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣورد را ﺗﺣت اﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﻗرار دھد ﯾﺎ ﻧﺎم ﺧﺎص آﻧﮭﺎ را اﺿﺎﻓﮫ
ﮐﻧد
2
ﻧﺎم اﺷﺎره ﺷده در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ذﮐر ﺷده در ﯾﺎدداﺷت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻣﻧطﺑق ﺑﺎﺷد.

 3ﻧﺎم اﺷﺎره ﺷده در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ذﮐر ﺷده در ﯾﺎدداﺷت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻣﻧطﺑق ﺑﺎﺷد.

ج .آﯾﺎ ﻻزم اﺳت اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﮐﺎرﺑردھﺎی ﺧﺎص را ،اﺟﺎزه ﺑدھم؟
ﺑﻠﮫ .اطﻼﻋﺎت ذﯾل ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت اﺑراز رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ،اﻓﺷﺎ ﺧواھد ﺷد.
اﺟﺎزه اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت را در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣوارد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣواد ﻣﺧدر و اﻟﮑل و درﻣﺎن و ﺗﺷﺧﯾص آﻧﮭﺎ ﻣﯽ دھم.
اﺟﺎزه اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت را در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣوارد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش اچ آی
وی/اﯾدز ﻣﯽ دھم.
دھم.

اﺟﺎزه اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت را در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣوارد آزﻣﺎﯾش ﺗﺳت ژﻧﺗﯾﮏ ﻣﯽ

اﺟﺎزه اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت را در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣوارد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺗﺷﺧﯾص و
درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯽ دھم.

د .ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻣرا درﯾﺎﻓت و/ﯾﺎ اﻓﺷﺎ ﺧواھد ﮐرد؟
اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اھداف ذﯾل ﺑﺎ اﯾن اﻓراد ،در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد:
 .1ﺑﺎ ﺗﯾم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭘژوھش ﺗوﺻﯾف ﺷده در ﺑرﮔﮫ رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾوﺳﺗﯽ؛
 .2ﺑﮫ اﻓراد ﻣﺳﺋول ﻧظﺎرت ﺗﺣﻘﯾق در داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ )(UC
 .3ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻣﺳﺋول ﻧظﺎرت ﮐﯾﻔﯾت و اﯾﻣﻧﯽ اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد از ﺟﻣﻠﮫ :ادارات
دوﻟﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻧظﯾر اداره ﻏذا و داور ﯾﺎ اداره ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺣﻔﺎظت اﻧﺳﺎﻧﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺗﺣﻘﯾق
)ﻧﺎم اﺳﭘﺎﻧﺳر را وارد ﮐﻧﯾد( ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﻣوارد ﻧﺎﻣﺣدودی ﺑﺎﺷد )ﻧﺎم
ﺳﯽ آر او (CRO/را وارد ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ دﻓﺎﺗر دوﻟﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘر در ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ.
ه .ﭼﮕوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻣن ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﺧواھد
ﺷد؟
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در ﺻورت رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷرﮐت در اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ،ﺗﯾم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ اھداف ذﯾل اطﻼﻋﺎت
ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارد:
.1
.2
.3
.4
.5

ﺟﮭت اﺟرای ﺗﺣﻘﯾق
ﺟﮭت ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن آن ﺑﺎ ﭘژوھﺷﮕران در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ؛
ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده از آن در ﺑﮭﺑود طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت آﯾﻧده؛
ﺟﮭت اﺷﺗراک آن ﺑﺎ ﺷرﮐﺎی ﺗﺟﺎری اﺳﭘﺎﻧﺳر؛ ﯾﺎ
ﺟﮭت طرح درﺧواﺳت ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﯾﺎ ادارات دوﻟﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای ﮐﺳب ﻣﺟوز درﯾﺎﻓت
ﻣﺣﺻوﻻت داروھﺎی ﺟدﯾد ﯾﺎ ﻣوارد ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺑﮭداﺷﺗﯽ.

و .آﯾﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺳﻧد را اﻣﺿﺎء ﮐﻧم؟
ﺧﯾر .ﻻزم ﻧﯾﺳت اﯾن ﺳﻧد را اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد .در ﺻورت ﻋدم اﻣﺿﺎی اﯾن ﺳﻧد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎزھم ﻣراﻗﺑت
ھﺎی ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ای درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .اﻟﺑﺗﮫ ،در ﺻورت ﻋدم اﻣﺿﺎی اﯾن ﺳﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
در اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد.

ز .ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اﺧﺗﯾﺎری
اﮔر ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﺑﻧده دارای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اﺧﺗﯾﺎری ﻧظﯾر اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ای ،ﻣﺧزن ﺑﺎﻓﺗﯽ
ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗوﺿﯾﺣﯽ در ﻓرم رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ از ﺣق ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن
ﯾﺎ ﻧﮕذاﺷﺗن اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑرای آن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ،ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧم.
ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣواﻓﻘت ﺧود ﺟﮭت اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اﺧﺗﯾﺎری
ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده در ﻓرم رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم.
ز .آﯾﺎ اﺟﺎزه ﺑﻧده ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺧواھد ﺷد؟
اﺟﺎزه ﺷﻣﺎ ﺑرای اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﻣﺎم ﺗﺣﻘﯾق و اﺗﻣﺎم ﮐﻠﯾﮫ
رﺳﯾد.
ﺧواھد
ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﮫ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ،
در
ﻻزم
ھﺎی
ﻧظﺎرت
ح .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم اﻣﺿﺎی ﺧود را ﺑﺎطل ﮐﻧم؟
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻣﺿﺎی ﺧود را در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎطل ﮐﻧﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ دو روش اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭼﻧﯾن درﺧواﺳﺗﯽ را ﮐﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺣﻘق ﻣطرح ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻓردی در ﺗﯾم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ
ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﻓرم اﺑطﺎل ﺣق اﻣﺿﺎی را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﮐﻧد .در ﺻورت اﺑطﺎل اﻣﺿﺎی ﺧود ،از
اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺧواھﯾد ﺷد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧواھﯾد درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری اﺑطﺎل اﯾن
اﻣﺿﺎء ﺑر درﻣﺎن ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺧود ،از ﻓردی در ﺗﯾم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺳؤال ﺑﭘرﺳﯾد .در ﺻورت اﺑطﺎل
اﯾن اﻣﺿﺎء ،اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻊ آوری و اﻓﺷﺎ ﺷده ﭘﯾﺷﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای اھداف ﻣﺣدودی
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اﺳﺗﻔﺎده ﺷوﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن در ﺻورت وﺟود اﻟزام ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﺳر و ادارات دوﻟﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺟﮭت
ﺑررﺳﯽ ﮐﯾﻔﯾت و اﯾﻣﻧﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﭘروﻧده ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﻣﺎ اداﻣﮫ دھد.

ط .اﻣﺿﺎء
ﻓرد ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ
در ﺻورت ﺗواﻓق ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از و اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ،ﻟطﻔﺎ ً ﻧﺎم ﺧود
را ﺑﮫ ﺻورت ﭼﺎپ ﺷده در ذﯾل وارد ﮐﻧﯾد و آن را اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد .ﻧﺳﺧﮫ ای اﻣﺿﺎء ﺷده از اﯾن ﻓرم
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺧواھد ﺷد.
....................................................................................
ﻧﺎم ﻓرد ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ )ﭼﺎپ ﺷده( – اﻟزاﻣﯽ
.................................................
اﻣﺿﺎی ﻓرد ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ

..........................
ﺗﺎرﯾﺦ

وﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣﺟﺎز
در ﺻورت ﺗواﻓق ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از و اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ/ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻓوق ،ﻟطﻔﺎ ً ﻧﺎم ﺧود
را ﺑﮫ ﺻورت ﭼﺎپ ﺷده وارد و آن را اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد.
...........................................................

...............................

وﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣﺟﺎز

ﻧﺳﺑت ﺑﺎ ﻓرد ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ

......................................................................
اﻣﺿﺎی وﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣﺟﺎز

.........................
ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷﺎھد
در ﺻورت ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓرد ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺧواﻧدن اﯾن ﻓرم ،ﻓرد ﺷﺎھدی ﺑﺎﯾد ﺣﺿور داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد و ﻧﺎم ﭼﺎپ ﺷده و اﻣﺿﺎی ﺧود را در اﯾن ﻓرم وارد ﮐﻧد:

......................................................
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ﻧﺎم ﺷﺎھد )ﭼﺎپ ﺷده(
.......................................................
اﻣﺿﺎی ﺷﺎھد
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ﺗﺎرﯾﺦ

