
جهت دراساتید مجرب دانش آموخته اخالق پزشکی و تجارب ارزنده در این حوزه حضوربا  پژوهش دانشگاهاخالق در  دوره جدید کارگاه های 

ی در دست راه انداز توسط معاونت تحقیقات و فناوری  جدیدبا ساختار توانمندسازی اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 است. 

  در برگزاری این کارگاه ها توجه به موارد ذیل الزامی است :

مطالب به مخاطب با بهره گیری از روش های کارگاهی است به طوری که صدور گواهی  انتقالهدف از برگزاری این دوره از کارگاه ها  .1

 بوده و بر اساس صرف حضور نمی باشد. بر مبنای تکمیل فعالیت مرتبط با کارگاه و تایید مدرسشرکت 

 .بر اساس این سطح بندی متفاوت است ها اند. عناوین و سرفصل های کارگاهو پیشرفته تدوین شده کارگاه ها درسطوح مقدماتی  .2

در مکان های متنوعی از مجموعه دانشگاه )ستاد، دانشکده ها، بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی( بر اساس درخواست داوطلبان کارگاه ها  .3

 برگزار خواهند شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «نمونه»

 اخالق در پژوهشمقدماتی برنامه کارگاه 

 مرکز درخواست کننده: ...............

 ...............مسئول اجرا: 

 ...............مورخ: 

 ...............مکان: 

 سمت اجرایی -تخصص نام مدرس عنوان ساعت

 فروزنده دکتر خانم سرکار توسطو پیش آزمون  خیرمقدم و معرفی دقیقه51

 دقیقه51
طرح نامه  مصوبه اخالق فرایند اخذ بررسی

  ها
 خانم دکتر اکرم هاشمی

MD-MPH-PhD آموزش پزشکی 

عضو هیئت علمی گروه 

 اخالق پزشکی

 یک ساعت
 مروری بر دستورالعمل های بین المللی 

 اخالق در پژوهش های علوم پزشکی

 فاطمه دکتر خانم

 بهمنی

MD-PhD اخالق پزشکی 

گروه  عضو هیئت علمی

 اخالق پزشکی

 استراحت و پذیرایی دقیقه51

 یک ساعت
 در اخالقملی  های دستورالعمل بر مروری

 پزشکی علوم های پژوهش

 سعیده دکتر خانم

 طهرانی سعیدی

MD-PhD اخالق پزشکی 

 گروه اخالق پزشکی مدیر

 مالحظات اخالقی در انتشار نتایج یک ساعت

 مینا دکتر خانم

 فروزنده

 

MD-PhD اخالق پزشکی 

عضو هیئت علمی گروه 

 اخالق پزشکی

 جمع بندی، نظر سنجی و پس آزمون دقیقه  51

 

 «نمونه»



 اخالق در پژوهش پیشرفتهبرنامه کارگاه 

 مرکز درخواست کننده: ...............

 ...............مسئول اجرا: 

 ...............مورخ: 

 ...............مکان: 

 نام مدرس عنوان ساعت
سمت  -تخصص

 اجرایی

 خیرمقدم و معرفی و پیش آزمون توسط سرکار خانم دکتر فروزنده  دقیقه51

 دقیقه03
مروری بر دستورالعمل 

 اختصاصی گروه هدف  

 سعیده دکتر خانم

 طهرانی سعیدی

 

MD-PhD  آموزش

 پزشکی

عضو هیئت علمی 

 گروه اخالق پزشکی

 دقیقه 51

نحوه اخذ رضایت 

آگاهانه بر اساس 

 استانداردهای اخالقی

 فاطمه دکتر خانم

 بهمنی

MD-PhD  اخالق

 پزشکی

عضو هیئت علمی 

 گروه اخالق پزشکی

 استراحت و پذیرایی دقیقه51

 دقیقه 51

مروری بر دستورالعمل 

کشوری مالکیت داده ها 

 و آئین نامه داخلی 

 هاشمی اکرم دکتر خانم

MD-MPH-PhD  اخالق

 پزشکی

گروه اخالق  مدیر

 پزشکی

 دقیقه51

 کار گروهی 

پروپوزال با طراحی یک 

 رویکرد اخالق پژوهشی

 مینا دکتر خانم

 فروزنده

 

MD-PhD  اخالق

 پزشکی

عضو هیئت علمی 

 گروه اخالق پزشکی

 جمع بندی، نظر سنجی و پس آزمون دقیقه  51



 

 

 


