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 یبسمه تعال
 یا مادر/ فرزندی یندن جهت بررسی رابطه پدر/ فرزیت نامه زوجیفرم رضا

 )Paternity and Maternity test consent form ( 
تعيين هويت از جمله رابطه پدر/ فرزندي ، مادر/ فرزندي و امثالهم از وظايف سازمان پزشكي قانوني و ديگر مراجع 

ي و به طور رسمي از طرف مراجع قانون قانوني مي باشد و ماداميكه افراد داوطلب آزمايشات تعيين هويت مولكولي

معرفي نشده اند نتايج اعالم شده در موارد فوق الذكر اعتبار قانوني ندارد و نمي تواند براي فرد استفاده كننده از 

نتايج فوق هيچگونه مصونيت قانوني ايجاد كند، لذا چنانچه قصد داريد براساس نتايج فوق اقدامي انجام دهيد 

 ع شصصي شما تهيه شده و زازم است براي اطمينان از نتايج فوق از طري  متوجه باشيد كه نتايج فوق براي اطال

 مراجع قضايي مانند دادگاه اقدام نموده تا از طري  روش هاي قانوني موضو ع درخواست شما بررسي شود.

ي ، در صورتيكه نتيجه آزمايش فوق رابطه خويشاوندي را تائيد كرد )رد نكرد( بايد اعالم شود كه جواب مزبور دق

قطعي بوده و احتمال خطا وجود ندارد مگر در موارديكه دو فرد دوقلو يك تصمي با هم مقايسه شده باشند. در 

صورتيكه خويشاوندي تائيد نشود چنين جوابي به دزايل مصتلف ازجمله تحويل خون يا ماده بيولوژيك فرد ديگري 

ده بيولوژيكي مصصوصا اگر نمونه در خارج از اين در عوض خون فرد مورد ادعا و يا اشتباه در تحويل خون يا ما

آزمايشگاه اخذ شده باشد و يا اشتباه در اين آزمايشگاه و يا اشتباه در هنگام بررسي و يا چاپ نتايج و ... مي تواند 

ن در خصوص احتمال اشتباه در آزمايشگاه يباشد البته معموزا علت اصلي عدم رابطه خويشاوندي مي باشد. همچن

 % است.1احتمال كمتر از اين 

مهمترين نگراني در زماني است كه پدري خواهان بررسي رابطه پدري با فرزند خود بوده و بدون حضور مادر به 

آزمايشگاه مراجعه كرده است و نمي توان هويت فرزند را در زمان اخذ خون تاييد كرد لذا اكيدا توصيه مي شود 

د البته اگر فرزند در حضور پدر و مادر مراجعه كرده باشند و در محل مادر در زمان خونگيري حضور داشته باش

 آزمايشگاه خون اخذ شده باشد در چنين صورتي عدم تائيد واقعي خواهد بود.

 در جوابي كه به شما ارائه مي شود ضريب اطمينان و نتيجه اعالم مي شود.

............ و خانم / آقاي  ..................... رسيد و مورد تاييد مطالب مندرج در اين برگه به استحضار خانم / آقاي...........

 مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:امضا و اثر انگشت آقا / پدر  

خ:یتار  

امضا و اثر انگشت خانم / 

 :مادر

 :خیتار

 فرزند:اثر انگشت 

 


