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UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO 

్రప��త� క కర� �క�  

హ�� ల �ల్ 
 

ప��ధ� అధ� యనం� ఉండమ� అ�� �ప� వ� � � �క�  హ�� � ��ంద ఉన�  
హ�� �. �ప��త� క కర �� �� ఈ ��ం� హ�� � ఉ�� �:  
1)  అధ� యనం ఏ� ����వ��� �పయ�� ��ం� �ప� ���,  
2)  �� ఏ� జ���ం� మ�� ఏ�� �ప��య�, ఔషధ�� �� ప�క�� 

����క అ�� సం� ఉప��ం� ��� �న� ం� ఉ�� � అ� �ప� ���, 
3)  ప��ధన �ప�జ�ల �సం �� జ�� �ష�ల �క�  తర�� మ��/�� 

�ఖ� �న �ప���, ��ష� ��� �� అ�క�� ల ��ం� �ప� డం, 
4)  �� ���నడం �� � ఏ�� �ప�జ���  ఆ�ంచవ�� , మ�� అ� అ��, 

�ప�జనం ఏ�� అ� �ప� ���,  
5)  � వద� ఉన�  ఇతర ఎం�కల ��ం� మ�� అధ� యనం� ఉండటం కం� అ� 

ఎ� ����  �� అ�� న� ం� ఉం�� �ప� ���,  
6)  ���న��� అం�క�ంచ��� �ం� మ�� అధ� యనం సమయం�, 

అధ� య��� సంబం�ం�న ఏ�� �పశ� � అడగ��� అ�మ�ంచబడ���, 
7)  ఏ�� సమస� � త���� ఎ�ం� �ద�  ��త�  అం���� ఉం� �ప� ���,  
8)  ���న��� ��క�ంచడం �� అధ� యనం ��రం�ం�న త�� త ���నడం 

��ం� � మన� ��� �వ���. �� అధ� యనం� �నట��� �� 
అం��� సంర�ణ� �ం� � హ�� � ఈ �ర �యం �ప��తం �య�,  

9)  సంతకం మ�� �� సమ� � ప�త� ��� �� క�ంచ���,  
10)  �� అధ� యనం� ఉండ��� అం�క�ం�ల��ం��� � �� అ� 

ఆ����న� �� � ఒ��� ��ం� ఉండ���.  
 
ప��ధన అధ� యనం �డ్ అండ్ �డగ్ అ�� ����షన్ (Food and Drug Administration, 
FDA)� �యం��ంచబ�� � అధ� యన ��� � �� ����. ఈ అధ� యనం 
FDA �యం�తణ� ఉం�, �డరల్ �డ్, �డగ్ మ�� ��� �క్ �క్ � (Federal Food, 
Drug, and Cosmetic Act, FD&C చట�ం) ��ంద, �� అధ� యనం� ���న��� 
సంబం�ం�న అ��  ����ల� FDA �క్ �� �� �యవ�� . 
 

________________________________ 
 
�� ఇతర �పశ� � ఉం�, �� ప��ధ��� �� ప��ధ� స�య��� అడ��. 
అదనం�, �� సం�� గత స�� మండ� (Institutional Review Board, IRB)� 
సం�ప�ంచవ�� , ఇ� ప��ధన �����ల� ������ ర�ణ� సంబం�ం�న�. 
�� �మ�రం �ం� ��క�రం వర� ఉదయం 8:00 గంటల �ం� �యం�తం 5:00 
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గంటల వర� (415) 476-1814� �ల్ �యడం �� � �� UCSF �నవ ప��ధన ర�ణ 
�ర� �కమం, Box 1288, 490 Illinois Street, Floor 6, San Francisco, CA 94143� ��యడం 
�� � �� irb@ucsf.edu � ఇ-��ల్ �యడం �� � IRB ��� ల��� 
���వ�� .  
 
అ���ల� స��రం �సం (415) 476-1814� �ల్ �యం� �� irb@ucsf.edu � 
ఇ-��ల్ �యం�.  


