فرم رضایتنامه برای شرکتکنندگان در پروژه – مصاحبهی انفرادی
عنوان
پروژه:
شماره تأیید
پروژه:

- SOGICAگرایش جنسی و هویت جنسیتی به عنوان دعوی
پناهندگی :چالشی بر حقوق بشر اروپایی
ER/NH285/1

لطفا به این پرسشها با «بله» یا «نه» پاسخ دهید.

بله
 /نه

 .1من تأیید میکنم که برگهی اطالعات پیوست به این پروژه را
خواندهام و این فرصت را داشتهام تا این اطالعات را مد نظر
قرار دهم و این پرسشها را با رضایت پاسخ دادهام.
 .2من درک میکنم که مشارکت من در این پروژه داوطلبانه است ،که
میتوانم انتخاب کنم که در بخشی یا در کل این پروژه مشارکت
نکنم ،و اینکه میتوانم در هر مرحله از این پروژه تا پیش از
تأیید انتشار هرگونه اطالعات مرتبط (که دستکم دو ماه پس از این مصاحبه
خواهد بود) از مشارکت صرفنظر کنم بدون آن که به هر نحوی جریمه یا
متضرر شوم.
 .3من به استفاده از اطالعات شخصیام برای مقاصد این تحقیق
ً
پژوهشی رضایت دارم .من درک میکنم که این گونه اطالعات مطلقا
محرمانه خواهند ماند و بر اساس ماده حفاظت از اطالعات 1998
حفظ خواهند شد.
 .4من اجازه میدهم که این مصاحبه ضبط صوتی شود.
 .5من اجازه میدهم که به صورت ناشناس از من در انتشارات این پروژه نقل
قول شود.
مایل ام که این اسم مستعار برای من به کار رود------------------- :
--------- .6من اجازه میدهم که از من با نام خودم در انتشارات این پروژه نقل قول
شود.
 .7من رضایت میدهم که کارهای خالق من در این پروژه در قالب
تولیدشده در جریان مصاحبه ،همچون عکس ،شعر ،ویدئو ،طراحی و
نقاشی مورد تحلیل قرار گیرند و به عنوان بخشی از این پروژه
ً قالب مورد نظر را مشخص کنید]
به صورت عمومی منتشر شوند[ .لطفا
الف) به صورت کامالً گمنام

ب) با نام اصلی خودم
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 .8من اجازه میدهم که محققان این پروژه از مصاحبه ام برای تحقیق و تحلیل
آتی دوباره استفاده کنند.

نام:
ایمیل:
تلفن:
امضا:
تاریخ:
نام محقق:

بله
 /نه


من مایل ام که متن مصاحبه جهت تأیید نهایی پیش از انتشار در
تحقیق در اختیارم قرار گیرد.



من مایل ام که نسخه ای از گزارش و چکیده ی نهایی پروژه برایم
ارسال شود.



من اجازه می دهم که در موقعیت های آینده برای مشارکت در این
پروژه یا پروژه های تحقیقی دیگر با من تماس گرفته شود.
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