
  تحريری رضامندی دستاويزفارم   برائے  نمونہ مختصر 
  ہيں نہيں بولتےانگريزی  اُن شرکاء کيلئے جو 

  
  اُ س زبان ميں لکهی جائےاً يہ دستاويز الزم

  جو شرکاء کو سمجه آ سکے 
  

  رضامندیکے ليے  تحقيق ميں شامل ہونے 
  

  ۔ہے پوچها جا رہاکے ليے  آپ سے ايک تحقيقی مطالعہ ميں شامل ہونے 
  

ار اور ک ، طريقمقاصدق کےتحقي) i( آگاه کرے بمتعلق ، تحقيق کار کيلئے الزم ہے کہ آپ کوقبلآپ کے اتفاق کرنے سے 
ممکنہ ) iv(، اور فوائد؛ دشوارياں، خدشاتمتوقع  سے متعلقہ قابل ذکر تحقيق ) iii(؛ ہو طريِق کار جو تجرباتی ) ii(دورانيہ؛ 

       رازداری برقرار رکهنے کے طريقہ ہائے کار ) v(مفيد متبادل طريِق کار يا عالج؛ اور 
  

اگر  دستياب زِر تالفی يا طبی عالج معالجہ) i( آگاه کرے بمتعلق ضرورت پڑنے پر، تحقيق کار پر يہ بهی الزم ہے کہ آپ کو
  ه حاالت جن ميں تحقيق کار آپ کی شرکت کو روک سکتا ہے؛و) iii( غير متوقع خطرات کے امکان؛   )ii(؛ چوٹ لگ جائے  

)iv ( ؛  اِضافی اخراجات سے متعلقہ آپ )v ( ؛ تو اس کے نتائجاگر آپ شرکت روکنے کا فيصلہ کريں  )vi ( آپ کو نئی جب
) vii(وں؛ اور سے متعلق آپ کی رضامندی پر اثر انداز ہو سکتی ہشريک ہونے تحقيق ميں جو   اطالعات سے آگاه کيا جائے

  ۔تحقيقی مطالعہ ميں شريک افراد کی تعداد
  

تحريری خالصہ  سے متعلقہ اگر آپ حصہ لينے پر رضامند ہيں تو، آپ کو ِاس دستاويز کی ايک دستخط  شده کاپی اور تحقيق 
  جائے گا۔  فراہم کيا

  
، رابطہ کرسکتے ہيںپر کسی بهی وقت ______________________ سے _________________________ آپ 

  ۔اگر آپ کے ذہن ميں تحقيق سے متعلقہ سواالت ہوں
  

-2668 درج ذيل نمبر سواالت ہوں تو آپ حقوق سے متعلق تحقيق سے متعلقہ اپنے،  آپ کے ذہن ميں  کار بطور شريک اگر 
روٹيکشن ايڈووکيٹ سے پ سريويو بورڈ کے ہيومن سبجيکٹيوشنل يونيورسٹی آف پِٹس برگ اِنسٹی ٹ کے ذريعے  1- 212-866

  رابطہ کر سکتے ہيں۔
  

کا فيصلہ يں يا شرکت روکنے د اِس تحقيقی مطالعہ ميں آپ کی شرکت رضاکارانہ  ہے، اور اگر آپ شرکت سے انکار کر
  ہيں کيا جائے گا۔بهی ن فوائد سے محروم  آپ کو سزا وار نہ ہوں گے اورکريں تو آپ 

  
ے کہ اِس تحقيقی مطالعہ کے بارے ميں آپ کو زبانی طور پر بتاديا گيا ہے، اور يہ خط کرنے کا مطلب ہتاِس دستاويز پر دس

  ۔کہ آپ رضاکارانہ طور پر حصہ لينے پر متفق ہيں
  

______________________________  ___________  
  تاريخ      کے دستخط شريک فرد 

  
_______________________________  ___________  

  تاريخ                          گواه کے دستخط


