برگزار کنندگان:گروه سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي و مرکز تحقيقات عفونتهاي منتقله از خون جهاددانشگاهي خراسان رضوي
کميته ملي اخالق در پژوهشهاي زیست پزشکي ،کميته اخالق در پژوهشهاي زیست پزشکي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

روز اول :سهشنبه 1398/6/12
ساعت
8–8:15
8:15–10:15

عنوان
معرفي کارگاه
مفاهيم کارآزمايي باليني

10:15–10:30

مدرس
دکتر حميد رضا بيدخوري
دکتر محمد رضا هدايتي مقدم

تخصص

محل خدمت

دکتراي تخصصي زيستشناسي

معاون پژوهش و فناوري

سلولي مولکولي

جهاددانشگاهي خراسان رضوي

متخصص پزشکي اجتماعي

جهاددانشگاهي خراسان رضوي

پذيرايي

 10:30–12:30طراحي انواع کارآزمايي باليني
12:30–13:30

دکتر غالمرضا اسماعيلي جاويد

دکتراي تخصصي بيوفيزيک

نماز و ناهار

 13:30–15:45کار گروهي درخصوص انتخاب پروژه و طرح کارآزمايي باليني مناسب آن
15:45-16
16-17:30

پژوهشکده ليزر پزشکي جهاددانشگاهي

دکتر اسماعيلي جاويد  -دکتر هدايتي مقدم

پذيرايي
تخصيص تصادفي گروههاي مطالعه
)(Random assignment

دکتر غالمرضا اسماعيلي جاويد

دکتراي تخصصي بيوفيزيک

پژوهشکده ليزر پزشکي جهاددانشگاهي

روز دوم :چهارشنبه 1398/6/13
ساعت

عنوان

مدرس

تخصص

محل خدمت

8–9:30

انواع گروه شاهد و نحوه انتخاب آنها

دکتر غالمرضا اسماعيلي جاويد

دکتراي تخصصي بيوفيزيک

پژوهشکده ليزر پزشکي جهاددانشگاهي

9:30–10:15

معيارهاي ورود و خروج ،کورسازي

دکتر شهپر حقيقت

دکتراي تخصصي اپيدميولوژي

پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهي

)(Blindness

10:15–10:30

پذيرايي

 10:30–12:30کار گروهي درخصوص تخصيص تصادفي و انتخاب گروه شاهد
12:30–13:30
13:30–15:45

نماز و ناهار
انواع خطا ( )Errorو سوگرايي ()Bias
در کارآزماييهاي باليني

دکتر شهپر حقيقت

15:45-16
16-17:30

دکتر اسماعيلي جاويد  -دکتر حقيقت  -دکتر هدايتي مقدم

دکتراي تخصصي اپيدميولوژي

پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهي

پذيرايي
کار گروهي درخصوص تعيين خطاها و سوگراييهاي احتمالي

دکتر اسماعيلي جاويد  -دکتر حقيقت  -دکتر هدايتي مقدم

روز سوم :پنجشنبه 1398/6/14
ساعت

عنوان

مدرس

تخصص

محل خدمت

8–10:15

مالحظات اخالقي عمومي در کارآزمايي باليني

دکتر احسان شمسي کوشکي

دکتراي تخصصي اخالق پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي تهران

10:15–10:30

پذيرايي
مالحظات اخالقي ويژه در کارآزمايي

 10:30–12:30باليني (پژوهش بر سلولهاي بنيادي ،ژن،

دکتر رضا عماني ساماني

دکتراي تخصصي اخالق پزشکي

پژوهشگاه رويان

گامت و جنين ،حيوانات آزمايشگاهي)
12:30–13:30
13:30–15
15-15:45

نماز و ناهار
کار گروهي درخصوص مالحظات اخالقي پروژه پيشنهادي
تدوين رضايتنامه آگاهانه

دکتر رضا عماني ساماني

15:45-16
16-17:30

دکتر شمسي کوشکي -دکتر عماني ساماني
دکتراي تخصصي اخالق پزشکي

پژوهشگاه رويان

پذيرايي
کارآزمايي باليني در گروههاي آسيبپذير
(زندانيان ،کودکان ،ناتوانان ذهني و )...

دکتر حميدرضا بيدخوري

دکتراي تخصصي زيستشناسي
سلولي مولکولي

جهاددانشگاهي خراسان رضوي

روز چهارم :جمعه 1398/6/15
ساعت
8–10

عنوان
آناليز آماري و محاسبه حجم نمونه در
کارآزماييهاي باليني

مدرس

تخصص

محل خدمت

دکتر محمد رضا هدايتي مقدم

متخصص پزشکي اجتماعي

جهاددانشگاهي خراسان رضوي

10–10:15

پذيرايي
مفاهيم

و

اصول

اوليه

GCP

( 10:15–11:30دستورالعملهاي بهينهي ناظر بر انجام

دکتر مريم مقدم متين

آزمايشهاي باليني)
 11:30–12:30ثبت کارآزمايي باليني

دکتر شهپر حقيقت

دکتراي تخصصي بيولوژي
مولکولي
دکتراي تخصصي اپيدميولوژي

دانشگاه فردوسي مشهد
پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهي

