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Mẫu đăng ký truy cập hệ thống REDCap
Vui lòng scan mẫu đăng ký và email tới redcap@hmu.edu.vn.

Phần1

Thông tin người sử dụng

Chú ý:
•
•
•
•
•

Người đăng ký truy cập REDCap phải đảm bảo rằng là nghiên cứu viên trong ngành y tế và trực thuộc đơn vị trong ngành y tế.
Người đăng ký phải có email mang thương hiệu của tổ chức mình đang làm việc. Các địa chỉ Email công cộng (giống như Gmail,
Yahoo, Hotmail) sẽ không được chấp thuận.
Người đăng ký không thể tạo được Projects trên máy chủ. Vui lòng sử dụng Mẫu biểu đăng ký sử dụng REDCap để thu thập
dữ liệu nếu có nhu cầu tạo Project mới.
Việc truy cập đến bất kỳ Project nghiên cứu nào sẽ được gắn bởi chính Chủ nhiệm đề tài của nghiên cứu đó. Vui lòng liên hệ
với chủ nhiệm đề tài để truy cập vào đúng dữ liệu đề tài bạn mong muốn.
Người đăng ký phải đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các quy định sử dụng hệ thống có đăng tải ở trang web của HMU trước khi
nộp Mẫu đăng ký này.

XIN HÃY VIẾT RÕ RÀNG. Mẫu đơn sẽ bị từ chối nếu nội dung trong mẫu không rõ ràng.
Họ và tên :

Mã cán bộ:

Trường/Viện:

Username:

Bộ môn/Khoa:

Email :

Phần2

Cam kết của người sử dụng REDCap

Tôi là

(Họ và tên) là người sử dụng REDCap, cam kết rằng :

•

Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các quy định sử dụng hệ thống REDCap đang được vận hành tại HMU.

•

Tôi sẽ KHÔNG CHIA SẺ thông tin truy cập vào hệ thống REDCap của tôi cho người khác sử dụng vì bất cứ lý do gì. Tôi
sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động được thực hiện với tài khoản REDCap của tôi.

•

Tôi đảm bảo rằng Nghiên cứu REDCap mà tôi đang xây dựng hoặc sử dụng sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu theo đúng
các yêu cầu đã qui định, các dữ liệu cá nhân và bất kỳ quy định hiện hành nào khác áp dụng để bảo vệ sự riêng tư
bảo mật cho người tham gia nghiên cứu đều được bảo vệ.

•

Tôi sẽ báo cáo ngay lập tức bất kỳ hoạt động hoặc hành động không liên quan, bất hợp pháp hoặc không thường
xuyên khi quan sát thấy hoặc nghi ngờ liên quan đến việc sử dụng hệ thống REDCap tới Quản trị Hệ thống REDCap
(redcap@hmu.edu.vn).

•

Tôi hiểu rằng vi phạm các điều khoản đã quy định trong việc sử dụng REDCap có thể là cơ sở cho các biện pháp kỷ luật
được xác định bởi các quy định nghiên cứu hiện hành và các chính sách của HMU.

……,ngày …..tháng …. năm
Ký ghi rõ họ tên
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