
 
 
 

 
 هاي منتقله از خون جهاددانشگاهي خراسان رضويهاي بنيادي و پزشکي بازساختي و مرکز تحقيقات عفونتگروه سلول:برگزار کنندگان

  هاي زیست پزشکي جهاد دانشگاهي خراسان رضويکميته اخالق در پژوهشهاي زیست پزشکي، کميته ملي اخالق در پژوهش
 

 12/6/1398 شنبهروز اول: سه

 محل خدمت تخصص مدرس عنوان ساعت

 دکتر حميد رضا بيدخوري معرفي کارگاه 8–8:15
اسي شنزيستدکتراي تخصصي 

 مولکولي سلولي
 معاون پژوهش و فناوري 

 جهاددانشگاهي خراسان رضوي

 خراسان رضويجهاددانشگاهي  پزشکي اجتماعيمتخصص  دکتر محمد رضا هدايتي مقدم کارآزمايي باليني مفاهيم 8:15–10:15

 پذيرايي 10:15–10:30

 پژوهشکده ليزر پزشکي جهاددانشگاهي بيوفيزيکدکتراي تخصصي  اسماعيلي جاويدغالمرضا دکتر  طراحي انواع کارآزمايي باليني 10:30–12:30

 نماز و ناهار 12:30–13:30

 دکتر هدايتي مقدم -دکتر اسماعيلي جاويد  نآمناسب طرح کارآزمايي باليني پروژه و کار گروهي درخصوص انتخاب  13:30–15:45

 پذيرايي 16-15:45

 هاي مطالعه تخصيص تصادفي گروه 17:30-16
 (Random assignment) 

 پژوهشکده ليزر پزشکي جهاددانشگاهي بيوفيزيکدکتراي تخصصي  اسماعيلي جاويدغالمرضا دکتر 

 

  



 

 13/6/1398 روز دوم: چهارشنبه

 محل خدمت تخصص مدرس عنوان ساعت

 پژوهشکده ليزر پزشکي جهاددانشگاهي بيوفيزيکدکتراي تخصصي  اسماعيلي جاويدغالمرضا دکتر  هاو نحوه انتخاب آن گروه شاهد واعان 8–9:30

کورسازي  هاي ورود و خروج،معيار 9:30–10:15
(Blindness) 

 جهاددانشگاهيپژوهشکده معتمد  اپيدميولوژيدکتراي تخصصي  دکتر شهپر حقيقت

 پذيرايي 10:15–10:30

 دکتر هدايتي مقدم -دکتر حقيقت  -د يدکتر اسماعيلي جاو انتخاب گروه شاهد  و کار گروهي درخصوص تخصيص تصادفي 10:30–12:30

 نماز و ناهار 12:30–13:30

15:45–13:30 
( Biasسوگرايي ) و( Error)خطا  انواع

 هاي بالينيدر کارآزمايي
 پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهي اپيدميولوژيدکتراي تخصصي  حقيقت دکتر شهپر

 پذيرايي 16-15:45

 دکتر هدايتي مقدم -دکتر حقيقت  -دکتر اسماعيلي جاويد  هاي احتمالي سوگرايي خطاها و کار گروهي درخصوص تعيين 17:30-16

 

  



 

 14/6/1398 شنبهروز سوم: پنج

 محل خدمت تخصص مدرس عنوان ساعت

 دانشگاه علوم پزشکي تهران يپزشک اخالقدکتراي تخصصي  شمسي کوشکياحسان دکتر  در کارآزمايي بالينيعمومي مالحظات اخالقي  8–10:15

 پذيرايي 10:15–10:30

12:30–10:30 

در کارآزمايي ويژه مالحظات اخالقي 

 هاي بنيادي، ژن،باليني )پژوهش بر سلول

 جنين، حيوانات آزمايشگاهي(و  گامت

 پژوهشگاه رويان يپزشک اخالقدکتراي تخصصي  دکتر رضا عماني ساماني

 نماز و ناهار 12:30–13:30

 دکتر عماني ساماني -دکتر شمسي کوشکي کار گروهي درخصوص مالحظات اخالقي پروژه پيشنهادي 13:30–15

 پژوهشگاه رويان يپزشک اخالقدکتراي تخصصي  رضا عماني سامانيدکتر  نامه آگاهانهتدوين رضايت 15:45-15

 پذيرايي 16-15:45

17:30-16 
ذير پهاي آسيبکارآزمايي باليني در گروه

 ...(و )زندانيان، کودکان، ناتوانان ذهني 
 رضا بيدخوريدکتر حميد

اسي شنزيستدکتراي تخصصي 
 سلولي مولکولي

 دانشگاهي خراسان رضويجهاد

 

  



 

 15/6/1398 روز چهارم: جمعه

 محل خدمت تخصص مدرس عنوان ساعت

10–8 
محاسبه حجم نمونه در و  آناليز آماري

 هاي بالينيکارآزمايي
 جهاددانشگاهي خراسان رضوي پزشکي اجتماعيمتخصص  دکتر محمد رضا هدايتي مقدم

 پذيرايي 10–10:15

11:30–10:15 

 GCPمفاهيم و اصول اوليه 

ناظر بر انجام ي بهينههاي )دستورالعمل

 هاي باليني(آزمايش

 دکتر مريم مقدم متين
بيولوژي دکتراي تخصصي 
 مولکولي

 دانشگاه فردوسي مشهد

 پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهي اپيدميولوژيدکتراي تخصصي  شهپر حقيقتدکتر  ثبت کارآزمايي باليني 11:30–12:30

 


