مرکز کارآزمایی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند

هفدهمین دوره كارآزمايي بالیني
كارگاه  3روزه RCT-GCP

 5تا  7تیر ماه 7337

Clinical Trial Center
!All you need to know
مشخصات دوره و نحوه ثبتنام

موضوعات اصلی

 مکان برگزاری  :تهران ،خیابان طالقانی ،نقش خیابان شهید نادری ( حدفاصل خ وصال -خ فلسطین) ،شمااره ،514

 آشنایی با نقش کارآزمایی های بالینی تصادفی شده در تولید شواهد علمی

مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام ،طبقه دوم ،سالن دکتر دولتی

 آشنایی با مفاهیم جمعیت مورد مطالعه ،تصادفی سازی ،کورسازی ،مداخله ،اندازه گیری.... ،

 زمان :سه شنبه  4لغایت پنج شنبه  7تیر ماه 1937؛ از ساعت  8تا 15

 آشنایی با مفاهیم پایه ای آمار حیاتی و رویکردهای غالب در تحلیل کارآزمایی های بالینی

 ظرفیت ثبتنام 54 :نفر

 آشنایی با چگونگی برآورد حجم نمونه مورد نیاز مطالعات بالینی

 موعد پایان ثبتنام :ساعت  ، 15شنبه  5تیر ماه 1937
 تلفن تماس( 88389458 :دفتر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 اهمیت پروتکل نویسی و آشنایی با گایدالین SPIRIT

 هزینه ثبتنام دوره

:

 آشنایی با دالیل ثبت کارآزمایی بالینی و مرکز کارآزمایی بالینی ایران

دانشجویان  051هزار تومان
اعضای هیات علمی یا شاغلین مراکز تحقیقاتی دولتی  051هزار تومان
پژوهشگران بخش خصوصی  051هزار تومان

 چگونگی گزارش نویسی کارآزمایی بالینی  ،آشنایی با گایدالین های CONSORT, ICH E3
 آشنایی با Iran GCP

 نحوه پرداخت هزینه ثبتنام:

 فرم جمع آوری داده و مدیریت داده ها در کارآزمایی بالینی

ارسال اسکن فیش واریز شده به آدرس  ctc@tums.ac.irتا قبل از پایان مهلت مقرر

 مدیریت پروژه کارآزمایی بالینی

شماره حساب 57813995655 :حساب درآمد غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،نزد بانك مالات شا اباه

 بودجه بندی کارآزمایی بالینی

هجرت ،کد ش به  ، 895965توجه شود که قید کردن کد شناسه  99518مربوط به م اونت پژوهشی  ،هناگاام واریاز
مبلغ الزامی است .

برای کسب اطالعات بیشتر و یا درخواست دوره های مختلف آموزشی به مرکز کارآزمایی بالینی مراج ه نمایید.
آدرس ما :تهران ،خ کارگر شمالی ،نرسیده به بلوار کشاورز ،مجتمع پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( ساختمان گل)
طبقه چهارم ،واحد  ،59پالک  -1457تلفاکس 951-88389458
http://ctc.tums.ac.ir

