مرکز کارآزمایی بالینی
پنجمین دوره تابستانی کارآزمایی بالینی را برگزار میکند
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معرفی دوره
دوره یک هفته ای تابستانی کارآزمایی بالینی با هدف تربیت نیروی انسانی مااهار
در طراحی و انجام کارآزمایی بالینی با رعایت حداقل استانادارد هاای اایاانای
تدوین شده است .شرکت کنندگان در طول پنج روز باید برای مطالعه باالایانای
مشخص شده ،یک پروتکل استاندارد به همراه ضمایم اصلی آن را مطابا اصاول
 GCPتدوین نمایند .در طول طراحی پروتکل افراد بصورت مشارکتی با مفااهایام
امعیت وااد شرایط ،انواع طرح های مطالعاتی ،تصاادفای ساازی ،کاورساازی،
مدیریت داده ها ،مدل های تحلیل داده ها ،مدارک الزم ایت اارا ،قوانین ایانای
 ،GCPقوانین کشوری  ،IrGCPقوانین کمیته های اخالق کشوری اصاول با ات
پروتکل ،تغییرات پروتکل ،تییه  ،CRFپزشکی م تنی بر شواهد ،ناحاوه گازار
نویسی و  ....در قالب فعالیت های گروهی آشنا می شوند .در این دوره تال شده
است که کمترین زمان به سخنرانی و بیشترین زمان به کار گروهی اختصاص یابد.

مشخصات دوره و نحوه ثبتنام
 زمان :شن ه  4تا چیار شن ه  8شیریور  ،6931هر روز از ساعت  8:98تا 64
 ظرفیت ب تنام 61 :نفر
 موعد پایان ب تنام :ساعت  ، 64سه شن ه  96مرداد 6931
 آدرس محل برگزاری :مرکز آموز

و پژوهش بیماری های پوست و اذام

 شرایط الزم برای شرکت در دوره تابستانی:
 سابقه شرکت در دوره های سه روزه مرکزکارآزمایی بالینی به همراه گواهی صادر شده یا ارسال سابقه پژوهش بالینی متقاضی و تایید احراز شرایط توسط مرکز کارآزمایی بالینی هزینه ب تنام دوره:
دانشجویان  562هزار تومان
اعضای هیات علمی یا شاغلین در مراکز تحقیقاتی دولتی  083هزار تومان
پژوهشگران بخش خصوصی  223هزار تومان
 نحوه پرداخت هزینه ب تنام :حتما ق ل از پرداخت واه از احراز شرایط شرکت اطمینان حاصل نمایید.
ارسال اسکن فیش واریز شده به آدرس  ctc@tums.ac.irتا ق ل از پایان میلت مقرر
شماره حساب 24163884642 :حساب درآمد غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تیران ،نزد بانک مالات شاعا اه
هجرت ،کد شع ه  ، 194864تواه شود که قید کردن کد شناسه  88261مربوط به معاونت پژوهشی  ،هناگاام واریاز
م لغ الزامی است .
 ایت اطالعات بیشتر به وب سایت ما  http://ctc.tums.ac.ir :مرااعه نمایید و یا با شماره تلفن
 826 - 88319141در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

هدف ما نزدیک تر شدن به استانداردهای بین المللی انجام کارآزمایی بالینی در کشور است.

