
 

 

યુનિવર્સિટી ઓફ કેનિફોર્િિયા, સાિફ્રાનસસસ્કો 

પ્રયોગાત્મક સહભાગીિા 

અનિકારોિુું નિિ 

િીચેિા અનિકારો એ દરકે વ્યનતિિા અનિકારો છે જેિ ે સુંશોિિ અભ્યાસમાું રહવેા માટ ે કહવેામાું આવ ે

છે.પ્રયોગાત્મકસહભાગીિરીકેમિિેીચેિાઅનિકારોછે: 

1) અભ્યાસ શુું શોિવાિો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે િે જણાવવામાું આવે, 

2) મારી સાથ ે શુું થશ ે અિ ે શુું કોઇ પ્રક્રિયાઓ, 

દવાઓઅથવાઉપકરણોએપ્રમાણભિૂપ્રથામાુંઉપયોગકરવામાુંઆવશેિેિાકરિાુંઅિગછેકેકેમિજેણાવવામાુંઆવે, 

3) સુંશોિિ હેિુઓ માટે મારી સાથ ે જે વસ્િુઓ થશ ે િે વારુંવાર અિે/અથવામહત્વપણૂિજોખમો, આડઅસરો, અથવા અગવડિા નવશ ેજણાવવામાું 

આવે, 

4) જો હુું ભાગ િઉં િો કોઈ િાભિી અપેક્ષા રાખી શકુું ક ેકમે, અિેજોએમહોયિો, શુુંિાભમળીશકછેેિજેણાવવામાુંઆવે, 

5) મારી પાસ ેહોય િવેી અસય પસુંદગીઓ અિે અભ્યાસમાું હોવા કરિાું િે કેવી રીિે વિુ સારી ક ેખરાિ હોઈ શક ેિે નવશ ેજણાવવામાું આવ,ે 

6) શામેિ થવા માટ ેસુંમિ થિાું પહેિા અિે અભ્યાસ દરનમયાિ, એમિુંિેમાુંઅભ્યાસસુંિુંનિિકોઈપણપ્રશ્િોપૂછવાદવેામાુંઆવે, 

7) જો કોઈ જક્રટિિાઓ ઉભી થાય િો કયા પ્રકારિી િિીિી સારવાર ઉપિબ્િ છે િે જણાવવામાું આવે, 

8) ભાગ િેવાિો નિિકુિ ઇિકાર કરવાિો અથવા અભ્યાસ શરૂ થયા પછી સહભાનગિા અુંગ ે મારો નવચાર 

િદિવાિો.આનિણિયથીજોહુુંઅભ્યાસમાુંિહોિિોમિેમળિીસુંભાળમળેવવાિામારાઅનિકારિેઅસરથશિેહીં, 

9) સહી કરેિ અિે િારીખ િાખેિ સુંમનિ પત્રકિી એક િકિ મેળવવાિો, 

10) હુું અભ્યાસમાું રહવેા માટ ેસુંમિ થવા માુંગ ુછે ક ેકેમ િે નવચારિા સમયે દિાણથી મતુિ રહેવા માટે. 

મારા અભ્યાસ ડોતટર મિ ેજણાવશ ેકે શુું સુંશોિિ અભ્યાસ એ ફૂડ એસડ ડ્રગ એડનમનિસ્રેશિ (એફડીએ) 

દ્વારાનિયુંનત્રિછે.હુુંસમજુુંછુુંકજેોઆઅભ્યાસફેડરિફૂડ, ડ્રગ, અિેકોસ્મેક્રટકએતટ (એફડીએસડસીએતટ) હઠેળ, એફડીએદ્વારાનિયુંનત્રિછે, 

િોએફડીએઅભ્યાસમાુંમારી સહભાનગિા સાથે સુંિુંનિિ િમામ રેકોડિિુું નિરીક્ષણ અિ ેિકિ કરી શક ેછે. 

________________________ 

જો િમિ ેઅસય પ્રશ્િો હોય િો િમાર ેસુંશોિકિે અથવા સુંશોિિ સહાયકિે પછૂવુું જોઈએ.ઉપરાુંિ, િમેસુંસ્થાકીયસમીક્ષાિોડિ (આઇઆરિી) 

િોસુંપકિકરીશકોછો, કેજેસુંશોિિપક્રરયોજિાઓમાું સહભાગીઓિી સરુક્ષા સાથ ેસુંિુંિ િરાવ ેછે.િમઆેઇઆરિીઓક્રફસિો: (415) 476-1814 પરસવાર ે

8:00 વાગ્યાથીસાુંજે 5:00 વાગ્યાસુિી, સોમવારથીશુિવાર,કોિકરીિઅેથવા UCSF Human Research Protection Program, Box 1288, 490 

Illinois Street, Floor 6, San Francisco, CA 94143 િેિખીિે, અથવા irb@ucsf.edu 

પરઇમેઇિદ્વારાસુંપકિકરીશકોછો.ભાષાુંિરઅુંગિેીમાનહિીમાટે (415) 476-1814 પરકોિકરોઅથવા irb@ucsf.edu િેઇમેઇિકરો. 

સુંમનિિા ભાગો મૌનખક રીિે રજૂ કરવામાું આવ્યા હિા. 

સહભાગીિુું િામ  

સુંમનિ માટ ેસહભાગીિી સહી  

માિાનપિા અથવા કાયદા દ્વારા અનિકૃિ પ્રનિનિનિ  

સાક્ષીિી સહી  

િારીખ ગુજરાિી 11/21 
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