
क्यालिफोर्निया लिश्वलिद्यािय, स्यान फ्र्यालसिस्को 

प्रयोगात्मक िहभागीको 

अलिकारपत्र 

तिका अलिकारहरू अनुिसिान अध्ययनमा हुनका िालग अनुरोि गररने प्रत्येक व्यलिका अलिकारहरू हुन्। 

प्रयोगात्मक िहभागीको रूपमा, मिँग लनम्न अलिकारहरू छन्:  

1) अध्ययनिे के पत्ता िगाउन प्रयाि गरररहकेो छ भन्ने बारेमा थाहा पाउने,  

2) मिाई के हुनेछ र कुनै पलन कायिलिलि, िागूपदाथि िा यसत्रहरू मानक अभ्यािमा प्रयोग गररने भसदा लभन्न छ िा 

छैन भन्ने बारेमा थाहा पाउन,े  

3) अनुिसिान प्रयोजनहरूका िालग मिाई पने अिरहरू कलतको बारम्बार रुपमा आउने र/िा महत्त्िपरू्ि जोलिम, 

दषु्प्प्रभाि िा अिहजताहरू हुन् भन्ने बारेमा थाहा पाउने,  

4) मैिे िहभागी भएर कुनै िाभको अपके्षा गनि िक्छु िा िलक्दन, र यदद िक्छु भने, त्यस्तो िाभ के हुन िक्छ भन्न े

बारेमा थाहा पाउने,  

5) मिँग भएका असय छनोटहरू र लतनीहरू अध्ययनभसदा कलत्तका राम्रा िा िराब छन् भन्न ेबारेमा थाहा पाउने,  

6) अध्ययनको पाठ्यक्रममा िंिग्न हुन िहमलत जनाउनु भसदा अलि र त्यिको अिलिमा दिु ैअध्ययनिँग िम्बलसित 

कुनै पलन प्रश्न िोध्नका िालग अनुमलत प्राप्त हुने, 

7) कुनै जरटिता उत्पन्न भएमा, कस्तो श्रेर्ीको लिदकत्िा उपिार उपिध ि छ भन्ने थाहा पाउने,  

8) अध्ययन िुरु भएपलछ कुनै पलन हदिम्म िहभागी हुन अस्िीकार गने िा िहभालगताबारे मेरो लििार पररितिन 

गने। यो लनर्ियि ेमैिे यि अध्ययनमा िहभागी नहुदँा पलन प्राप्त गरररहने स्याहारको अलिकारिाई प्रभाि पाने 

छैन, 

9) हस्ताक्षर गररएको र लमलत िेलिएको िहमलत फारामको प्रलतलिलप प्राप्त गने,  

10) म अध्ययनमा िहभागी हुन िाहसछु िा िाहन्न भन्ने बारेमा लििार गदाि दबाि रलहत महििु गने।  

अनुिसिान अध्ययन िाद्य तथा औषलि प्रशािन (Food and Drug Administration - FDA) द्वारा लनयलसत्रत 

गररएको छ िा छैन भनी मरेो अध्ययन लिदकत्िकिे मिाई बताउनु हुने छ। यो अध्ययन िंिीय िाद्य, औषलि र 

कस्मेरटक ऐन (FD&C Act) असतगित FDA लनयलसत्रत हो भने, FDA ि ेअध्ययनमा मरेो िहभालगतािगँ िम्बलसित 

िबै रेकर्िहरू अनुिसिान गनि र त्यिको प्रलतलिलप बनाउन िक्छ भन्ने कुरा म बझु्दछु।  

________________________ 

तपाईंिँग असय प्रश्नहरू छन् भने, तपाईंिे अनुिसिानकताि िा अनुिसिान िहायकिाई िम्पकि  गनुि पदिछ। यिको 

अलतररि, तपाईं अनुिसिान पररयोजनाहरूमा िहभागीहरूको िरुक्षािगँ िम्बलसित हुने िंस्थागत िमीक्षा बोर्ि 

(Institutional Review Board - IRB) िाई िम्पकि  गनि िकु्नहुसछ। तपाईं IRB कायािियिाई: िोमबारदलेि 

शुक्रबारिम्म लबहानको 8:00 बजेदलेि ददउँिो 5:00 बजेिम्म (415) 476-1814 मा कि गरेर िा UCSF 

Human Research Protection Program, Box 1288, 490 Illinois Street, Floor 6, San Francisco, 

CA 94143 मा पत्र िेिेर, िा irb@ucsf.edu मा इमेिद्वारा िम्पकि  गनि िकु्नहुसछ। अनिुादनहरू बारे 

जानकारीका िालग (415) 476-1814 मा कि गनुिहोि् िा irb@ucsf.edu मा इमेि गनुिहोि्। 

िहमलतका लिषयिस्तुहरू मौलिक रूपमा प्रस्तुत गररएका लथए। 

िहभागीको नाम  

िहमलतका िालग िहभागीको हस्ताक्षर  

अलभभािक िा कानुनी रूपमा स्िीकृत प्रलतलनलि  

िाक्षीको हस्ताक्षर  
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