
 مرکز کارآزمایی بالینی 
 کند  دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می

 
 

Randomized Clinical Trial 
 کارگاه سه روزه

Good Clinical Practice 

 !بیاموزید  GCPدر کارگاه  

 

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

  مفاهیم پایه اي جمعیت مورد مطالعه، تصادفی سازي، کورسازي، مداخله، اندازه گیري و... 

 آشنایی با مفاهیم پایه اي آمار حیاتی ورویکردهاي غالب در تحلیل کارآزمایی هاي بالینی 

 آشنایی با چگونگی تعیین حجم نمونه و نرم افزار محاسباتی 

  اهمیت پروتکل نویسی کارآزمایی بالینی و گایدالینSPIRIT 

 آشنایی با دالیل ثبت کارآزمایی بالینی و مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران 

  چگونگی گزارش نویسی استاندارد کارآزمایی هاي بالینی 

   آشنایی باCONSORT statement  وICH E3 

  آشنایی باIranGCP   و دیگر گایدالین هايICH-GCP 

 همه ما براي انجام یک کارآزمایی بالینی استاندارد نیاز به گذراندن این دوره داریم    

 نام مشخصات دوره و نحوه ثبت
 

 تهران، خ انقالب، خ کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، مجتمع پژوهشـکـده هـا و مـراکـز            :  مکان برگزاري

 ، طبقه چهارم، مرکز کارآزمایی بالینی1547تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پالك 

 13تا  8؛ از ساعت 1394دي ماه  17لغایت  15  -سه شنبه تا پنج شنبه : زمان 

 نفر 20: نام ظرفیت ثبت 

 1394دي ماه  12، شنبه  14ساعت : نام موعد پایان ثبت 

 88963546: تلفن تماس  

 نام دوره هزینه ثبت : 

 

 هزار تومان 100دانشجویان   

 هزار تومان 150اعضاي هیات علمی یا شاغلین در مراکز تحقیقاتی  دولتی  

 هزار تومان 300پژوهشگران بخش خصوصی   

 ارسال اسکن فیش واریز شده به آدرس: نام نحوه پرداخت هزینه ثبت  ctc@tums.ac.ir   قبل از پایان مهلت   تا

حساب درآمد غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نزد بانک ملت  27619004/42: شماره حساب مقرر 

هنگام   مربوط به معاونت پژوهشی ، 00216قید کردن کد شناسه ، توجه شود که  6340/4شعبه هجرت، کد شعبه 

 . تواریز مبلغ الزامی اس

  جهت اطالعات بیشتر به وب سایت ما :http://ctc.tums.ac.ir    مراجعه نمایید. 

    Clinical Trial Center 

 .هدف ما بهبود کیفیت و افزایش تعداد کارآزمایی هاي بالینی در کشور است

جدید
 


