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તમને એક સશંોધન અભ્યાસમાં ભાગ લેવા માટે કહેવામાં આવી રહ્ું છે.   અભ્યાસનું શીર્ડક છે: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________ 

અભ્યાસ માટેની મખુ્ય માનહતી તમને પરૂી પાર્વામાં આવી રહી છે.  તમે સંમત થાઓ એ પહેલાં, તપાસકતાડએ 

તમને આ બાબતો અંગે જણાવવું જોઇએ (i) સશંોધનના હેતુઓ, શસ્ત્રનિયાઓ અને સમયગાળો; (ii) પ્રયોગાત્મક 

હોય એવી કોઇ પણ શસ્ત્રનિયાઓ; (iii) સશંોધનના વાજબીપણે અનુમાન થઇ શકતુ ંહોય એવા કોઇ પણ 

જોખમો, તકલીફો અને લાભો; (iv) સંભનવતપણે લાભપ્રદ હોય એવી કોઇ પણ વૈકનપપક શસ્ત્રનિયાઓ કે સારવારો; 

અને (v) ગુપ્તતા કઇ રીતે જાળવવામા ંઆવશે, અને (vi) તમારી માનહતી અને જનૈવક નમનૂાઓનો ભનવષ્યમાં 

થનારો ઉપયોગ.  

જ્ાં લાગૂ પર્તંુ હોય, તયાં તપાસકતાડએ તમને આ બાબતો અંગે પણ જણાવવું જોઇએ (i) જો ઇજા થાય તો 

ઉપલબ્ધ હોય એવું કોઇ પણ વળતર કે તબીબી સારવાર; (ii) અણધાયાડ જોખમોની શક્યતા; (iii) એ સજંોગો 

જ્ાર ેતપાસકતાડ તમારી સહભાનગતા અટકાવી શકે છે; (iv) તમારા ભાગે આવતો કોઇ પણ વધારાનો ખર્ડ; (v) 

જો તમે ભાગ લેવાનું બંધ કરવાનો નનણડય કરો તો શું થશે; (vi) ભાગ લેવાની તમારી ઇચ્છાને અસર કરી શકતા 

હોય એવા નવા તારણો નવર્ે તમને ક્યાર ેકહેવામાં આવશ;ે અને (vii) અભ્યાસમાં કેટલા લોકો રહેશે, (viii) 

ધંધાદારી લાભ માટે તમારા જનૈવક નમનૂાઓનો ઉપયોગ, (ix) તમારા સશંોધન પનરણામો નવર્ે તમને કહેવામાં 

આવશે કે નહી,ં (x) શું સશંોધનમાં સપંૂણડ જીનોમ અનુિમણ (નસક્વન્સંગ)નો સમાવેશ થશ ેકે નહી,ં અને (xi) 

સંશોધનને લગતી માનહતી કોઇ નૈદાનનક પરીક્ષણ રનજસ્ટર ીમાં સમાવેશ માટે જમા કરાવવામાં આવી છે અથવા 

આવશે કે નહી.ં 

જો તમે ભાગ લેવા માટે સમંત થાઓ, તો તમને આ દસ્તાવજેની એક એક સહી કરલેી નકલ અન ેઆ સશંોધનનો 

લેનખત સારાશં મળવો જોઇએ.  

જો આ સંશોધન અભ્યાસ, તેની શસ્ત્રનિયાઓ, જોખમો કે લાભ અથવા સારવારની વૈકનપપક કાયડયોજનાઓ નવર્ે 

તમારા કોઇ પ્રશ્નો, નર્ંતાઓ કે ફનરયાદો હોય, તો તમાર ેઆમને પૂછવું જોઇએઃ  

નશષ્ટાર્ાર નનયામક, ___________________________  

તમે તેમનો/તેણીનો સપંકડ  અતયાર ેઅથવા પછી ___________________________ પર કરી શકો છો. 

જો તમે આ અભ્યાસનું સરં્ાલન જ ેરીતે થઇ રહ્ું છે તેનાથી સંતુષ્ટ ન હો તો, કે પછી સંશોધન અથવા સશંોધન 

અભ્યાસના એક પાત્ર તરીકે તમારી કોઇ નર્ંતાઓ, ફનરયાદો કે સામા્ય પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરી સ્ટૅનફોર્ડ  

સંસ્થાકીય સમીક્ષા મંર્ળ [Stanford Institutional Review Board (IRB)]નો સપંકડ  કરી (650)-723-5244 પર 

સંશોધન ટીમમાં સામેલ ન હોય એવી કોઇ માનહતગાર વ્યનિ સાથે કે પછી 1-866-680-2906 પર નનઃશુપક વાત 

કરો. તમે અહી ંપત્ર પણ લખી શકો છો - Stanford IRB, Stanford University, 1705 El Camino Real, Palo Alto, 

CA 94306. 

સંશોધનમાં તમારી સહભાનગતા મરજીયાત છે, અન ેતમે ભાગ લેવાની ના પાર્ો કે સહભાનગતા બંધ કરવાનો 

નનણડય લો તો તમન ેકોઇ દંર્ થશ ેનહી ંકે કોઇ લાભ પણ તમે ગુમાવશો નહી.ં  

આ દસ્તાવજે પર સહી કરવાનો અથડ એ છે કે સંશોધન અભ્યાસનું, ઉપરોિ માનહતી સનહત, તમારી સમક્ષ 

મૌનખક વણડન કરવામાં આવ્યું છે, અને ભાગ લેવા માટે મરજીયાત સંમત થયા છો.  
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_______________________    ____________       _______________________      ____________ 

     સહભાગીની સહી              તારીખ                    સાક્ષીની સહી                   તારીખ 

(દા.ત. કમડર્ારી, દુભાનર્યો, કુટંુબીજન) 

Signature of participant             Date                   Signature of witness                   Date 

      (e.g., staff, interpreter, family member) 
  

 

પ્રયોગ હેઠળન  પ ત્ર મ ટે સૌથી મહત્વન  અતધક રોની ય દી 

 

સંશોધન સહભાગી તરીકે તમને નીર્ ેજણાવેલા અનધકાર મળ્યા છે.  

આ અનધકારોમા ંનીર્ેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે પણ અનધકારો માત્ર એટલા પૂરતા મયાડનદત નથી: 

 પ્રયોગના પ્રકાર અને હેતુથી માનહતગાર કરવામાં આવે; 

 તબીબી પ્રયોગમાં થનાર શસ્ત્રનિયાઓ નવર્ે, અન ેઉપયોગમા ંલેવાનાર કોઇ પણ ઔર્ધ કે 

ઉપકરણ નવર્ે સ્પષ્ટતા કરવામા ંઆવ;ે 

 કોઇ પણ સંબંનધત તકલીફો અન ેજમેની વાજબીપણે અપેક્ષા થઇ શકતી હોય એવા જોખમોનુ ં

નવવરણ આપવામાં આવ;ે 

 પાત્રને જ ેમળવાની વાજબીપણે અપેક્ષા થઇ શકતી હોય એવા કોઇ પણ લાભ, જો લાગૂ પર્તા 

હોય તો, તેમની સમજ આપવી; 

 પાત્ર માટે લાભકારક હોય એવા કોઇ પણ કોઇ પણ યોગ્ય નવકપપો, ઔર્ધો કે ઉપકરણો, તેમના 

તુલનાત્મક જોખમો અન ેલાભોનો ખુલાસો આપવામાં આવે; 

 જો જનટલતાઓ ઊભી થાય તો પ્રયોગ પછી પાત્ર માટેની તબીબી સારવારના માગો, જો કોઇ 

ઉપલબ્ધ હોય તો, તેમનાથી માનહતગાર કરવામાં આવે; 

 પ્રયોગ અથવા તેની સાથે સંકળાયલેી શસ્ત્રનિયાઓ નવર્ે પ્રશ્નો પૂછવાની તક આપવામા ંઆવે; 

 તબીબી પ્રયોગમાં સહભાગી થવાની સંમનત ગમ ેતયાર ેપાછી ખેંર્ી શકાય છે અન ેપાત્ર ભાગ 

લેવાનું કોઇ પ્રનતકૂળ અસર નવના ગમ ેતયાર ેબંધ કરી શકે છે એ આશયની સૂર્ના આપવામા ં

આવે; 

 સહી કરલેા અન ેતારીખ નાખેલા સંમનત પત્રકની એક નક્લ આપવામા ંઆવે; અન ે

 કોઇ તબીબી પ્રયોગમાં ભાગ લેવા માટે સંમત થવા કે સંમત ન થવાનો નનણડય લેવાની તક પાત્રના 

નનણડય પર કોઇ પણ જાતના જોર, છેતરનપંર્ી, છળ, દબાણ, બળજબરી કે નબનજરૂરી પ્રભાવના 

કોઇ તતવ નવના લેવાની તક આપવામા ંઆવે. 
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