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 برگزاری 

 10الی  8از 

 صبح 

 اخالق در پژوهش  پيشرفتهكارگاه 

به آن خواهيم اخالق در پژوهش  پيشرفتهآنچه در كارگاه 

 پرداخت :

 معرفی و پيش آزمون  -

 مروری بر دستورالعمل اختصاصی گروه هدف -

استانداردهای نحوه اخذ رضایت آگاهانه بر اساس  -

 اخالقی

مروری بر دستورالعمل كشوری مالکيت داده ها و آئين  -

 نامه داخلی

كارگروهی طراحی یک پروپوزال با رویکرد اخالق  -

  پژوهشی 

 اساتيد كارگاه :

دكتر مجيد رضا  –دكتر مرتضی اشرفی 

دكتر  –دكتر فاطمه بهمنی  –خلج زاده 

دكتر  –سعيده سعيدی طهرانی 

دكتر  –دكتر مينا فروزنده  –شهریوری 

 اكرم هاشمی 

  24/11/1398اخالق در پژوهش روز پنجشنبه مورخ  پيشرفتهكارگاه : ادامه  3

های زیست پزشکی وزارت اری از كميته ملی اخالق در پژوهشبرگز دارای مجوزكليه كارگاه های اخالق در پژوهش دانشگاه  4

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. 

و گروه  یزمان كارگاه را حضور داشته باشند گواهی شركت با امضای معاون تحقيقات و فناور %90شركت كنندگانی كه  5

را دریافت خواهند نمود . الزم بذكر است از شركت كنندگان تنها نيم ساعت تاخير پذیرفته ميشود، در غير دانشگاه اخالق 

گذراندن این كارگاهها در آتی شرط الزم ورود به سامانه پژوهشيار می  . اینصورت به شركت كنندگان گواهی داده نميشود

گواهی فوق برای ارتقا مرتبه اساتيد قابل ارزیابی است.  باشد.  

 صبح 7  شروع از ساعت                                        3/11/1398پنجشنبه :

 شفایحيائيان بيمارستان كنفرانس سالن: مکان
 

 تحقيقات بازسازی استخوان و مفاصل با همکاریمركز 

دانشگاه علوم پزشکی و  و گروه اخالقمعاونت تحقيقات و فناوری 

 برگزار ميکند  خدمات بهداشتی درمانی ایران

 سلسله كارگاههای اخالق در پژوهش 


