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 فیما یلي حقوق أّي شخص یُطلَب إلیھ المشاركة في دراسة سریریة. وبصفتك مشاركاً بتجربة، فأنت تتمتع بالحقوق التالیة: 
 إعالمك بما تحاول الدراسة اكتشافھ.   )  1
 الممارسة العادیة.إعالمك بما الذي سیحدث لك وإذا كان أيٌّ من اإلجراءات التي ستُستخَدم یختلف عّما قد یُستخَدم في  )  2
إعالمك بتكرار و/أو المخاطر الكبیرة أو اآلثار الجانبیة أو المضایقات الناتجة عن األمور التي ستحدث لك كجزٍء من   )  3

 أغراض الدراسة البحثیة. 
 ت.إعالمك بما إذا كان بإمكانك توقّع أّي فوائد من المشاركة في الدراسة، وما ھي الفوائد المحتملة، إن ُوجد  )  4
 إعالمك بالخیارات األخرى المتاحة لك، وبحسناتھا أو سیئاتھا مقارنةً بالمشاركة في الدراسة.  )  5
السماح لك بطرح أّي أسئلة متعلّقة بالدراسة قبل موافقتك على المشاركة في الدراسة وفي خالل فترة إجراء الدراسة  )  6

 على حٍد سواء.
 المتوفرة في حال طرأت أّي مضاعفات. إعالمك بنوع العالجات الطبیة  )  7
رفض المشاركة على اإلطالق أو تغییر رأیك بشأن المشاركة بعد بدء الدراسة. وأن ھذا القرار لن یؤثر في حقك بتلقّي   )  8

 الرعایة التي قد تتلقّاھا لو لم تكن مشاركاً في الدراسة.  
خ. الحصول على نسخة من نموذج الموافقة على المشاركة المُ  )  9  وقَّع والُمؤرَّ

 عدم التعّرض ألّي ضغط عند التفكیر في ما إذا كنت ترید الموافقة على المشاركة في الدراسة.  ) 10
 

 Food and Drugسیخبرك طبیب الدراسة ما إذا كانت الدراسة البحثیة خاضعة لرقابة إدارة الغذاء والدواء (
Administration, FDAعة لرقابة إدارة الغذاء والدواء، بموجب قانون الغذاء والدواء ). وإذا كانت ھذه الدراسة خاض

)، فقد تفحص إدارة الغذاء والدواء  Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, FD&Cومواد التجمیل الفیدرالي (قانون
 جمیع السجالت المتعلقة بمشاركتك في الدراسة وتحتفظ بنسخة منھا. 

 
________________________________ 

 
إذا كانت لدیك أسئلة أخرى، فیجب علیك أن تطرحھا على الباحث أو مساعد الباحث. باإلضافة إلى ذلك، یمكنك االتصال 

)، الذي یھتم بحمایة المشاركین في المشروعات  Institutional Review Board, IRBبمجلس المراجعة المؤسسیة (
من  1814-476 (415)لمؤسسیة عن طریق االتصال على الرقم البحثیة. یمكنك التواصل مع مكتب مجلس المراجعة ا

 UCSF Humanمساًء، من یوم اإلثنین إلى الجمعة، أو عن طریق الكتابة إلى   5:00صباحاً إلى  8:00الساعة 
Research Protection Program, Box 1288, 490 Illinois Street, Floor 6, San Francisco, CA 

 . irb@ucsf.eduنترنت على العنوان ، أو عن طریق اإل94143
 

لمزید من المعلومات عن المواد   irb@ucsf.edu، أو مراسلة العنوان 1814-476 (415)بإمكانك االتصال على الرقم  
 المترجمة.


