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ہے۔   اس تحقيقی  شرکت کی درخواست کی جارہیايک تحقيقی مطالعہ ميں سے آپ 
 مطالعے کا عنوان ہے:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 کو تفتيش کارتحقيق ميں حصہ لينے پر اتفاق کرنے سے پہلے، اس تحقيق کی بنيادی معلومات آپ کو دستياب کرائی جارہی ہے۔ 
(i)  ،؛ مدتطريقۂ کار اور تحقيق کے مقاصد(ii)  کوئی بهی طريقہ کار جو تجرباتی ہوں؛(iii)  تحقيق کے کوئی بهی معقول حد تک

رازداری  (v)کسی بهی ممکنہ طور پر مفيد متبادل طريقہ کار يا عالج؛ اور  (iv)فوائد؛ اور ، زحمتيںخطرات،  پيش گوئیقابل 
 آپ کو بتانا چاہيے۔آئنده استعمال کے بارے ميں کے آپ کی معلومات يا حياتياتی نمونوں  (vi) ، اورکهنےربرقرار 

ناقابل پيش  (ii) ؛چوٹ لگنے پر کسی دستياب معاوضہ يا طبی عالج (i) آپ کو بتانا چاہيےجہاں قابل اطالق ہو، تفتيش کار کو 
خرچ جو اضافی کوئی  (iv) ؛شرکت موقوف کرنی پڑے کیايسے حاالت جب تفتيش کار کو آپ  (iii) ؛گوئی خطرات کے امکان
شرکت پر آپ کی رضامندی کو متاثر کر  (vi) ؛شرکت روکنے کے آپ کے فيصلے پر کيا ہوگا (v) ؛آپ کو برداشت کرنا پڑے

تجارتی  (viii) ،مطالعے ميں شريک لوگوں کی تعداد (vii) اور ؛سکنے والے نئے نتائج کے بارے ميں آپ کو کب بتايا جائے گا
کيا  (x) ،کيا آپ کو آپ کے تحقيقی نتائج کے بارے ميں بتايا جائے گا (ix) ،منفعت کے ليے آپ کے حياتياتی نمونوں کا استعمال

کيا تحقيق سے متعلق معلومات طبی  (xi)، اور کو شامل کيا جاسکتا ہے )سلسلہ بندیسيکوئنسنگ (جينياتی تحقيق ميں پوری جينوم 
  شامل کيے جانے کے ليے جمع کی جاچکی ہے يا کی جائے گی۔آزمائش رجسٹری ميں 

ً تلخيص تحريری  تحقيق کیہيں تو، آپ کو اس دستاويز کی ايک دستخط شده نقل اور پر رضامند اگر آپ شرکت  فراہم کی  الزما
 جانی چاہيے۔

کے بارے ميں کوئی  طريقوںمطالعہ، اس کے طريقہ کار، خطرات اور فوائد، يا عالج کے متبادل  تحقيقیاگر آپ کے  اس 
 ۔چاہيےپروٹوکول ڈائريکٹر، _________________ سے پوچهنا  سواالت، خدشات يا شکايات ہيں، تو آپ کو

 ۔آپ ان کے ساته ابهی يا بعد ميں ___________________________ پر رابطہ کر سکتے ہيں

کے بارے ميں يا تحقيق کے  تحقيقطمئن نہيں ہيں، يا اگر مطالعہ کو منعقد کرنے کے انداز کے بارے ميں متحقيقی اگر آپ اس 
کسی الگ ٹيم سے  تحقيقیشرکت کننده کے طور پر اپنے حقوق کے بارے ميں کوئی خدشات، شکايات، يا عمومی سواالت ہيں تو، 

سٹينفورڈ اپر  2906-680-866-1 يا ٹول فری نمبر 5244-723-(650)مہربانی برائے شخص سے بات کرنے کے ليے مطلع 
 ,Stanford IRB, Stanford University, 1705 El Camino Real۔ آپ ) سے رابطہ کريںIRBانسٹی ٹيوشنل ريويو بورڈ (

Palo Alto, CA 94306   کو خط بهی لکه سکتے ہيں۔ 

آپ پر اس تحقيق ميں آپ کی شرکت رضاکارانہ ہے، اور اگر شرکت کرنے سے انکار يا شرکت روکنے کا فيصلہ کرتے ہيں تو 
 اپنے فوائد سے محروم کيے جائيں گے۔کوئی جرمانہ نہيں ہوگا اور نہ ہی 

گئی ہے اور يہ سمجها دی زبانی آپ کو  ،مطالعہ، بشمول درج باال معلوماتتحقيقی اس دستاويز پر دستخط کرنے کا مطلب ہے کہ 
 متفق ہيں۔ شرکت پرکہ آپ رضاکارانہ 

 

_______________________  ____________  _______________________  ____________ 

 تاريخ  گواه کے دستخط  تاريخ  کے دستخط شرکت کننده
 )کا فرد(مثال، عملہ، ترجمان، خاندان  

Date                               Signature of witness                      Date                  Signature of Participant   
                                             )e.g., staff, interpreter, family member    (   
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 کی صراحتکے حقوق  آزمائشی مريض

 

 ذيل حقوق حاصل ہيں۔کننده کے طور پر آپ کو درج کت تحقيق کے شر

 مندرجہ ذيل باتيں شامل ہيں ليکن جو شرکت کننده کے حقوق تک ہی محدود نہيں ہيں:ان حقوق ميں 

 ؛جانااور مقصد سے مطلع کيا  تجربے کی نوعيت 

   ؛اور استعمال کرائی جانے والی کوئی دوا يا آلے کی وضاحتطبی تجربے ميں استعمال کيے جانے والے طريقوں 

 يا خطرات کی وضاحت؛زحمت ملحق کو معقول طور پر متوقع  کننده کتشر 

  ؛تفصيلکی مراعات کسی بهی متوقع مريض کے ليے اگر اطالق ہوتا ہو تو آزمائشی 

  مفيد ہو سکتے ہيں، ان کے متعلقہ خطرات  ليےکے آزمائشی مريض کسی بهی مناسب متبادل، ادويات يا آالت جو
 ؛جانااور فوائد کے بارے ميں بتايا 

  کے ذرائع ، طبی عالج کے ںدستياب ہواگر  کواگر تجربے کے بعد کوئی پيچيدگياں ظاہر ہوتی ہيں تو شرکت کننده
 ؛جانابارے ميں مطلع کيا 

  ؛جانايا موقع دکا طريقہ کار کے بارے ميں سواالت پوچهنے ضروری کے ليے تجربہ اور اس 

  جانب کہ اس طبی تجربے ميں شرکت کی رضامند کسی بهی وقت واپس لی جا سکتی ہے اور کسی  جانايہ بتايا
 کے بغير شرکت کننده اپنی شرکت کو روک سکتا/سکتی ہے؛داری 

  ؛ اورجانارضامندی فارم کی مع تاريخ دستخط شده نقل کا ديا 

  دهوکہ دہی، دباؤ، سختی يا ناجائز رسوخ کی مداخلت کے بغير کسی طبی تجربے طرح کے جبر، فريببهی کسی ،
 ۔جاناديا موقع رضامندی دينے يا نہ دينے کے بارے ميں فيصلہ کرنے کا  ليےکے 
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