مرکز کارآزمایی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند

دوره آموزشی زمستانی

Clinical Trial Monitoring
 5تا  9اسفندماه 6991

Clinical Trial Center
مشخصات دوره و نحوه ثبتنام

موضوعات اصلی
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 مرور سریع اصول GCP
 آشنایی با وظایف محقق ،مونیتور ،حمایت کننده مالی و  CROدر فرایند مونیتورینگ
 قوانین کشوری در فرایندهای مونیتورینگ ،نظارت و بازرسی کارآزماییهای بالینی
 مسایل اخالقی و مونیتورینگ
 وظایف و نقش )Data and Safety Monitoring Board (DSMB
 مستندات ضروری مطالعات بالینی و چک لیست ها
 ویزیت های مونیتور و گزارش های آنها
 آشنایی با Risk based monitoring
 جمع آوری داده های الکترونیک و نحوه مونیتورینگ
 گزارش عوارض جانبی و وظایف بخش های مختلف
 مدیریت پروژه
 آرشیو مستندات ضروری

برای کسب اطالعات بیشتر و یا درخواست دوره های مختلف آموزشی به مرکز کارآزمایی بالینی مراجعه نمایید.
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