
Persiska / فارسی  

  Matmissionen  فروشگاه   اطالع رسانی به مشتريان 

اين مشاهدات جهت  ژوهشگر اِلين لئو سندبری از دانشگاه لوند در باره مراجعه کنندگان به اين فروشگاه مشاهدات علمی انجام می دهد.پ
   انجام می شود.”توزيع مواد غذائی توسط سازمان های مذهبی ”گردآوری اطالعات برای پروژه پژوهش علمی 

 

تاريخ    چندين انجام می شود. ١۵تا  ١٢دسامبر از ساعت  ٢٠و  ١۴تا  ١١دسامبر از ساعت  ١٢اين مشاهدات در فروشگاه در تاريخ های 
در تاريخ  شما با حضور در فروشگاه  اعالم می شود که ما آنها را در فيسبوک و در فروشگاه به اطالع می رسانيم. ٢٠٢٣ديگر در بهار 

در قسمت زير اطالعات بيشتری در باره اين پروژه و مفهوم آن  ارکت خود در پروژه پژوهش علمی موافقت می کنيد.های اعالم شده با مش
مشارکت در پژوهش اختياری است، اگر نمی خواهيد مشاهده شويد می توانيد ساعت يا روز ديگری را برای خريد انتخاب   دريافت می کنيد.

  نيد به مشارکت خود خاتمه داده و فروشگاه را ترک کنيد. کنيد و هر زمان که مايل باشيد می توا 

 

   اين پژوهش علمی چگونه انجام می شود؟

  در  Svenska kyrkanو  Stadsmissionernaفروشگاههای توزيع مواد غذائی 
  در  Matmissionenمشاهدات در فروشگاه  اين پژوهش علمی شرکت می کنند.

  مالمو انجام می شود و با مشتريانی که مايل باشند نيز مصاحبه انفرادی می شود.  
   Matmissionenمی خواهد پی ببرد خريد از فروشگاه اين پژوهش علمی  

  چگونه انجام می شود. 
  هيچگونه ضبط تصوير يا  اين مشاهدات با يادداشت های ميدانی مستند می شود.

  همه اطالعاتی که يادداشت می شود بصورت ناشناس  صدا صورت نمی گيرد.
  است، نام يا مشخصات فردی شما يادداشت نمی شود. 

 

با کمال ميل می توانيد با در باره اين پروژه پژوهشی  برای کسب اطالعات بيشتر 
  در فروشگاه تماس بگيريد. Elinnپژوهشگران يا با اِلين 
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     ٠٧٣۵  ٣۵ ١٧ Elinn Leo Sandberg  elinn.leo_sandberg@soch.lu.se ،۵۶دانشجوی دکترا، اِلين لئو سندبری 

  Box 23, 221 00 Lund, Swedenدانشکده علوم اجتماعی دانشگاه لوند، 

 

  Elinn Leo Sandbergاِلين لئو سندبری 


