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டநாயாளி தகவல் தாள் (நாள்:        பதிப்பு:          ) 

  

ஆய்வுத் தனைப்பு:  

  

எளினமயாக்கப்பட்ே தனைப்பு: 

முதன்னம ஆய்வாளர் (PI): 

  

இந்த ஆய்வில் பங்கேற்குமாறு உங்ேளை அளைக்ேிக ாம். நீங்ேள் இந்த ஆய்வில் 

பங்கேற்குமுன், இது ஏன் கமற்கோள்ைப்படுேி து என்பளத நீங்ேள் 

புரிந்துகோள்வது முக்ேியமாகும்.  

ஆய்வின் நளைமுள ேள்/கநாக்ேம்/விருப்பம் பற் ி உங்ேளுக்கு ஏகதனும் 

சந்கதேங்ேள் இருந்தால் அல்லது ஆய்வு பற் ி கமலும் கதரிந்துகோள்ை 

விரும்பினால், முதன்ளம ஆய்வாைரிைம் அல்லது கதாைர்பு நபரிைம் கேட்ே 

உங்ேளுக்கு சுதந்திரம் உள்ைது. உங்ேள் மருத்துவர், உ வினர்ேள், நண்பர்ேளுைன் 

ேலந்தாகலாசிக்ேலாம். 

பின்வருவனவற்னற தயவுனெய்து டகட்கவும் மற்றும் புரிந்துனகாள்ளவும்  

         ஆராய்ச்சி ஆய்ளவ ஒழுங்குபடுத்துதல் யார்?  

  

PI கபயர், ஆய்வாைர்ேைின் பதவி, ஆய்ளவ வைங்கும் நிறுவனங்ேள் 

முதலியவற் ில் நுளைய கவண்டும். 

  



         ஆய்வின் கநாக்ேம் என்ன?  

  

எைிய கமாைியில் ஆய்வு கநாக்ேங்ேள் ஆேியவற் ின் எைிளமயாக்ேப்பட்ை 

பின்புலத்தில் கவண்டும் 

  

         நீங்ேள் ஏன் கதர்ந்கதடுக்ேப்பட்டீர்ேள்?  

பங்கேற்பாைர் ஏன் கதர்ந்கதடுக்ேப்பட்டுள்ைார் என்பளத PI விைக்ே 

கவண்டும்  

  

         நீங்ேள் இந்த ஆய்வில் பங்கேற்ே கவண்டுமா (கமலும் தேவல் அ ிய 

விரும்பினால், ேீகை கு ிப்பிட்டுள்ை கதாைர்பு நபரிைம் கேட்ே உங்ேளுக்கு 

சுதந்திரம் உண்டு.)  

 அது நீங்ேள் மட்டுகம முடிவு கசய்யஉள்ைது 

 நீங்ேள் எந்த கநரத்திலும் விலேிக்கோள்ைலாம் 

 இது நீங்ேள் கபாதுவாே நிறுவனத்தில் கபறும் எந்த 

சிேிச்ளச/நளைமுள /ஆதாயத்திற்கும் பாதிக்ோது 

 நீங்ேள் பங்கேற்ே முடிவு கசய்தால், அ ிந்தைிக்ேப்பட்ை ஒப்புதல் 

படிவத்தில்  நீங்ேள் ளேகயாப்பமிைலாம் மற்றும் ஒரு நேளல 

ளவத்திருக்ே கவண்டும் 

  

  

         நீங்ேள் பங்கேற் ால் உங்ேளுக்கு என்ன நைக்கும்?  

PI பின்வரும் விவரங்ேளைக் கோண்டிருக்ே கவண்டும் 

o ஆய்வு ோலம்  



o எவ்வைவு கநரம் கநாயாைி பதிவுகசய்யப்படுேி து. 

o எத்தளன வருளேேள் கதளவப்படுேின் ன. 

o வருளே கநரம் மற்றும் ோல அைவு. 

o கசயல்முள ேைின் தன்ளம. 

o கோடுக்ேப்பட்டுள்ை வருளேக்ோன இைப்படீு (பயண கசலவுேள் 

முதலியன). 

o ஆய்வின் வளே – மள ப்பு, ப்ைசிகபா விவரங்ேள். 

  

         நீங்ேள் என்ன கசய்ய கவண்டும்?  

(புளேபிடித்தல், குடிப்பைக்ேம், வாேனம் ஓட்டுதல், தற்கபாதுள்ை 

மருந்துேள், விளையாட்டு கபான் ளவ). 

         கசாதிக்ேப்படும் வைிமுள  அல்லது மருந்து என்ன?  

மருந்து/கசயல்முள  பற் ிய சுருக்ேமான விைக்ேம், அதன் ஒப்புதல்ேளை, 

வைர்ச்சி நிளல, மருந்துக்ோலம், வைிமுள ேள் கபான் ளவ அைங்கும். 

         ேண்ை ியப்பட்ை உறுப்புேள்/சிேிச்ளசக்ோன பி  மாற் டீுேள் எளவ?  

மாற்று நளைமுள ேள்/சிேிச்ளசளய உள்ைைக்ேவும். 

         ஆய்வில் பங்கேற்பதன் சாத்தியமான பலன்ேள் எளவ?  

ஆய்வின் நன்ளமேளைப் பற் ி எைிய முள யில், உரிய தூண்டுதல் 

இல்லாமல் கசர்க்ேவும். பயனில்ளல என் ால்,  கதரிவிக்ேவும். 

         ஆய்வில் பங்கேற்பதன் மூலம் ஏற்பைக்கூடிய தீளமேள்/அபாயங்ேள் 

எளவ?  

எைிய வார்த்ளதேைில் எதிர்பார்க்ேப்படும் அபாயங்ேள் மற்றும் எதிர்பார்த்த 

அல்லது இல்லாவிட்ைாலும் ஒரு நிேழ்வு ஏற்பட்ைால் பின்பற்  கவண்டிய 



நளைமுள ேள் எளவ என்பளதயும் கசர்க்ேவும். கநாயாைி (HIV, உயர் 

இரத்த அழுத்தம் கதாற்று) பற் ி அவர்/அவர் அ ியாத எந்த 

ேண்டுபிடிப்புக்ேளும் ஆய்வின்கபாது கநாயாைிக்குத் 

கதரியப்படுத்தப்பைலாம். 

         ஆய்வின் ஒவ்கவாரு ேட்ைத்திலும் இரேசியத்தன்ளம/அந்தரங்ேம் 

கபணப்படுமா?  

அளையாைம் மள ப்பு, கு ியிடுதல் உள்ைிட்ை தனியுரிளம மற்றும் 

ரேசியத்தன்ளம ஆேியவற்ள  பராமரிக்ே நீங்ேள் திட்ைமிடுபளவ 

         ஆய்வின் முடிவுேளுக்கு என்ன நைக்கும்?  

முடிவுேளுைன் நீங்ேள் என்ன திட்ைமிட்டீர்ேள் என்பளத கதரிவிக்ேவும். 

கசாதளன முடிந்த பி கு அல்லது ோரணங்ேைால் நிறுத்தப்பட்ை பி கு 

சிேிச்ளசயில் ஏற்படும் மாற் ங்ேளை விைக்ேவும். 

         எந்த தி ளமயான அளமப்பு ஆய்ளவ மறுஆய்வு கசய்தது?  

ஏகதனும் அளமப்பு/குழு ஆய்ளவ ஆய்வு கசய்து ஒப்புதல் அைித்திருந்தால் 

கதரிவிக்ேவும். 

         ஆய்வில் புதிய தேவல் ேிளைத்தால் என்னவாகும்?  

புதிய தேவல்ேள் கநாயாைிக்கு கதரிவிக்ேப்படும் என்று கதரிவிக்ேவும். 

கதளவப்பட்ைால் கநாயாைி/ஆய்வு நிறுத்தப்பைலாம்.  

  

  

  

னதாேர்பு னகாள்ள டவண்டிய நபர்: 

முதன்ளம ஆய்வாைரின் கபயர்:-  

பதவி:-  



நிளலயத்தின் கபயர்:-  

கதாைர்பு எண்:  

மின்னஞ்சல் முேவரி:  

உங்ேள் கநரம் மற்றும் ஆய்வில் பங்கேற்பதற்கு உங்ேள் ஒத்துளைப்புக்ோே 

உங்ேளுக்கு நன் ி கதரிவித்துக் கோள்ேிக ன்  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

கததி: முதன்ளம ஆய்வாைரின் ளேகயாப்பம்.    இைம்:  

சாட்சியின் ளேகயாப்பம்:  
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அறிந்தளிக்கப்பட்ே ஒப்புதல் படிவம் 

  

பங்டகற்பாளர் னபயர்:      வயது:  பாைினம்: 

முகவரி: 

  

னதானைடபெி எண்:      மாற்று எண்:  

ஆய்வின் விவரங்ேள் எனக்கு எழுத்து மூலம் வைங்ேப்பட்டுள்ைன, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

கததியிட்ை PI தாைில் எனது தாய்கமாைியில் புரிந்துகோண்கைன்: ஆய்வு 

கதாைர்பான சந்கதேங்ேளை கேட்டு, கமகல உள்ை ஆய்வின் கநாக்ேம் மற்றும் 

கசயல்முள ளய நான் புரிந்துகோண்கைன் என உறுதிப்படுத்துேிக ன். இந்த 

ஆய்வில் நான் பங்கேற்பது தன்னார்வத்திலானது என்பளதயும் எந்த கநரத்திலும் 

எந்தக் ோரணமும் கூ ாமல் ஆய்விலிருந்து விலேிக்கோள்வதற்கு எனக்கு 

சுதந்திரம் உண்டு என்பளதயும் நான் புரிந்துகோண்கைன்.  

ஆய்வின் முடிவு அ ிவியல் கநாக்ேங்ேளுக்ோே மட்டுகம பயன்படுத்தப்படும் 

என்று எனக்கு உறுதியைிக்ேப்பட்ைது, கமலும் முடிவுேைின் பயன்பாட்ளை நான் 

ேட்டுப்படுத்தமாட்கைன் என்று கதரிவித்துக் கோள்ேிக ன். ஆய்வின் 

பங்கேற்பாைர் ஒப்புதல் படிவத்தின் நேளலயும் நான் கபற்றுக்கோண்கைன். 

கமகல கு ிப்பிைப்பட்ை ஆய்வில் எனது பங்கேற்புக்கு எனது முழு சம்மதத்ளத 

தருேிக ன்.   

பங்டகற்பாளர்/LAR இன் னகனயாப்பம்/இேது கட்னேவிரல் டரனக:  டததி: 

  

ொட்ெியின் னகனயாப்பம்/இேது கட்னே விரல் டரனக:     டததி: 


