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Mẫu đăng ký sử dụng REDCap để thu thập dữ liệu cho đề tài nghiên cứu
•
•
•

Thông tin cung cấp trong mẫu này cần nhất quán với các thông tin trong quyết định phê duyệt đề tài.
Vui lòng hoàn thiện Mẫu đăng ký scan và email tới redcap@hmu.edu.vn .
XIN HÃY VIẾT RÕ RÀNG. Nội dung trong Mẫu đăng ký sẽ không được chấp thuận nếu chữ viết không rõ ràng.

Phần1

Thông tin chủ nhiệm đề tài

CHÚ Ý: Chủ nhiệm đề tài cũng sẽ là người quản trị REDCap Project.

Họ và tên :

Mã cán bộ:

Trường/Viện:

Username:

Bộ môn/Khoa:

Email :

Phần2

Thông tin cán bộ quản trị (Nếu có)

CHÚ Ý: Cán bộ quản trị và chủ nhiệm đề tài sẽ có đầy đủ quyền truy cập trong REDCap bao gồm các thao tác trong dữ liệu nghiên
cứu và thiết lập người dùng. Cán bộ quản trị sẽ có vai trò chính trong nghiên cứu và trong việc khai thác sử dụng REDCap.

Họ và tên :

Mã cán bộ:

Trường/Viện:

Username:

Bộ môn/Khoa:

Email :

Phần3

Thông tin đề tài nghiên cứu sử dụng hệ thống REDCap

CHÚ Ý: Hệ thống HMU REDCap chỉ phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu.Hệ thống KHÔNG phục vụ cho các hoặt động dịch vụ
lâm sàng.

Số quyết định phê duyệt đề tài :
Tên đề tài:
Đề xuất cách thức sử dụng REDCap:
Mark ‘X’ where applicable.

Self-Managed **

Full-Assistance ***

* Số quyết định phê duyệt đề tài:Nếu quyết định không phải của HMU, vui lòng photo gửi kèm quyết định phê duyệt đề tài.
** Self-Managed: Miễn phí quản trị đề tài với HMU là chủ quản. Chủ nhiệm đề tài tự thực hiện các thao tác hoạt động của đề tài trong hệ thống REDCap như tạo
mẫu biểu nghiên cứu,quản trị người dùng truy cập đề tài,….
*** Full-Assistance: Đề tài chi trả kinh phí cho dịch vụ thiết kế, tạo mẫu biểu và quản trị đề tài. Chi tiết xem tại http://cntt.hmu.edu.vn.

Phần4

Cam kết của chủ nhiệm đề tài

I,
•

•

•
•
•

(Họ tên), cam kết rằng :
Tôi đã đọc, hiểu và sẽ tuân thủ các quy định về việc sử dụng REDCap trong đề tài nghiên cứu.
Tôi đảm bảo rằng đề tài nghiên cứu sử dụng REDCap của tôi sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu theo đúng các yêu cầu
trong thuyết minh đề tài, dữ liệu cá nhân và bất kỳ quy định hiện hành khác áp dụng để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật
của Người tham gia nghiên cứu sẽ được bảo vệ.
Tôi sẽ duy trì và tuân thủ đúng các cam kết đã đề xuất được hội đồng đạo đức phê duyệt trong toàn bộ thời gian sử
dụng REDCap trong nghiên cứu.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát và quản lý quyền truy cập của Người dùng vào đề tài nghiên cứu trong hệ thống
REDCap của tôi.
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
Chủ nhiệm đề tài ký ghi rõ họ tên
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