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Study Team 
 

  اسم رائد الفريق المسئول عن المؤسسه*:
 

 شهر تجميع البيانات اسم المشارك االكبر اسم المشارك الثاني اسم المشارك الثالث
 2018 اكتوبر   
 2018 نوفمبر   
 2018 ديسمبر   
 2019يناير   
 2019 فبراير   
 2019 مارس   
 2019 ابريل   

 
في تنسيق فرق الدراسة المحلية ، وضمان عدم وجود ازدواجية بين المرضى في الدراسة )عبر استكمال  رائد الدراسهويتمثل دور  *

  . ال فترة الدراسةوالتحقق من صحة البيانات كاملة وصحيحة طو السجل أدناه( ، وضمان عدم فقد أي مرضي مؤهلين من الدراسة
 3في كل شهر من جمع البيانات اإلشراف على جمع البيانات بواسطة الفريق المصغر المكون من  االكبر يجب على المشارك **

خالل شهر واحد أو  مشاركينيمكن أيًضا أن يكون رائد الدراسة المؤسسية أحد كبار ال .يجمعون البيانات خالل هذا الشهر مشاركين

.ع البياناتأكثر من جم   
 

 
من جميع الفرق المصغرة إدخال تفاصيل جميع المرضى المشمولين في الدراسة  شاركينيجب على جميع الم

في كل شهر )بواسطة متعاونين مختلفين يقومون  تكرار للمرضىعلى سجل المريض أدناه للتأكد من عدم وجود 

(.رق صغيرة مختلفة لجمع البياناتمن قبل فر )بجمع البيانات داخل الفريق المصغر( وبين األشه  
إذا تم  صالحية الدراسهيعتبر هذا السجل حيويًا أيًضا لتحديد المرضى الذين سيتم تضمينهم في التحقق من 

(.٪ من المراكز10اختيارك عشوائيًا للمشاركة في هذا )سيتم اختيار   

 
Log of Patients in the Study 

 سجل المرضى في الدراسة
 يرجى التأكد من سرية هذه القائمة وتخزينها بأمان وفقًا للسياسة المحلية
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ى متابعة هذه القائمة كما هو مطلوبيرج  


