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 زیر تحقیق فرد ےک
ی

   تجربات

 حقوق کا بل

۔ تجرباتی ایک  ذیل میں بیان کردہ حقوق ہر اس شخص ےک حقوق ہیں جےس کیس تحقیقی مطالعہ میں شامل ہونے کو کہا جاتا ہے
 :   زیر تحقیق فرد ےک طور پر مجھے مندرجہ ذیل حقوق حاصل ہیں

1) ،  بتایا جائے کہ تحقیق کیا تالش کرنے یک کوشش کر ریہ ہے

2) ، ے ساتھ کیا ہوگا اور آیا کوتے طریقہ ہانے کار، ادویات، یا آالت عام طور پر استعمال ہونے والوں ےس مختلف ہیں  بتایا جائے کہ میں

 ان ےک اکیر اور/یا اہم خطرات، ضمنے اثرات، یا ئے آرامیوں ےس متعلق   تحقیق ےک مقاصد ےک (3
ی

یں  بیھ ہوں یک ے ے ساتھ جو چیں لیں میں
،  بتایا جائے

کت کرنے ےس  میں ِکیس فائدے یک توقع رکھ سکتا/سکنی ہوں، اور، اگر ایسا ہے ،تو وہ فائدہ کیا ہو  (4 بتایا جائے کہ کیا  ِاس میں شر
۔   سکتا ہے

،بتایا جائے کہ  (5 ے پاس اور کون کون ےس انتخابات ہیں اور وہ تحقیق میں شامل ہونے ےس بہیی یا بدتر کیےس ہو سکیی ہیں  میں

پر رضامند ہونے  ےس پہےل بیھ اور تحقیق ےک عرصہ ےک دوران  (6 تحقیق ےس متعلق کوتے بیھ سوال پوچھنے یک اجازت ہو، شامل ہونے
 بیھ،

،بتایا جائے کہ اگر کیس قسم یک پیچیدگیاں پ (7  یدا ہوتی ہیں تو کس قسم کا طنے عالج میرس ہے

یک ہونے ےک بارے میں اپنا ذہن تبدیل کر لوں۔ (8 وع ہو جائے ےک بعد شر کت کرنے ےس شے ےس یہ انکار کر دوں یا تحقیق شر یہ  شر
ے اس نگہداشت کو وصول کرنے ےک حق پر اثر انداز نہیں ہوگا جو مجھے تحقیق میں شامل نہ ہونے یک  ورت میں صفیصلہ میں

،   بیھ مل جاتی

 رضامندی دینے ےک فارم یک ایک تاری    خ اور دستخط شدہ  نقل وصول کروں، (9

 اس وقت دباؤ ےس آزاد ہوں ،جب غور کر رہا/ریہ ہوں کہ کیا میں تحقیق میں شامل ہونے ےس متفق ہونے کا/یک خواہش مند ہوں  (10

ا تحقیقی ڈاکیر مجھے بتائے گا کہ آیا تحقیقی مطالعہ فوڈ  یشن ) میں ۔FDAاینڈ ڈرگ ایڈمنسیر میں سمجھ  ( ےک ذریےع منضبط ہو رہا ہے
( ےک تحت منضبط کیا FD&C Actرکھتا ہوں کہ اگر یہ مطالعہ ایف ڈی اے یک جانب ےس، فیڈرل فوڈ، ڈرگ، اینڈ کاسمیٹک ایکٹ )

کت ےس متعلق تمام ریکارڈز کا معائنہجا رہا ہے تو ایف ڈی اے  ی شر ۔ تحقیقی مطالعہ میں میں   یا انہیں نقل کر سکتا ہے
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 کو ای میل کریں۔

 رضامندی ےک عنارص زباتے طور پر پیش کیں گیے تھے۔

کت کنندہ کا نام   شر

کت کنندہ ےک دستخط برانے رضامندی   شر
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