
  
 

 پژوهشاخالق درشیوه نامه کارگاه 

 مراکز داوطلب برگزاریمحل برگزاری:  

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی یای  اعضای محترم هیات علم : گروه هدف

 به آن خواهیم پرداخت: مقدماتی  کارگاه  درآنچه  -الف

 بررسی فرایند اخذ مصوبه اخالق طرح نامه ها

 المللی اخالق در پژوهش های علوم پزشکیمروری بر دستورالعمل های بین  

 مروری بر دستورالعمل های ملی اخالق در پژوهش های علوم پزشکی

 مالحظات اخالق در انتشار نتایج

 پرداخت: میبه آن خواه   پیشرفتهآنچه در کارگاه    -ب

 مروری بر دستورالعمل اختصاصی گروه هدف 

 استانداردهای اخالقینحوه اخذ رضایت آگاهانه بر اساس 

 مروری بر دستورالعمل کشوری ماکیت داده ها و آئین نامه داخلی

 کارگروهی طراحی یک پروپوزال با رویکرد اخالق پژوهشی

 

 



 اساتید کارگاه:  

 مرتضی اشرفیدکتر

   خلج زاده دکتر مجیدرضا

 دکتر فاطمه بهمنی

 دکتر سعیده سعیدی طهرانی

 دکتر شهریوری

 دکتر مینا فروزنده

 دکتر اکرم هاشمی 

 در اختیار شرکت کننده قرار می گیرد. معاونت تحقیقاتد آموزشی توسط  ا: منابع و مومنابع و مواد آموزشی

کلیه کارگاه های اخالق در پژوهش دانشگاه دارای مجوز برگزاری از کمیته ملی اخالق در پژوهش های زیست  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.  پزشکی

تنها حضور همکارانی در کارگاه مقدور است که جهت ثبت نام از قبل    های اجراییبه علت محدودیت  :  ثبت نام

 اقدام نموده اند .

 د.هزار تومان می باش؟؟؟؟ در صورت تمایل به حضور همکاران غیر وابسته به دانشگاه در کارگاه، هزینه ثبت نام  

 هزینه برگزاری و پذیرایی کارگاه با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ه خواهد بود.

لذا چنانچه شرکت کننده از  ،  ثبت نام قابل واگذاری به غیر نیست و شهریه پرداخت شده قابل بازگشت نیست

 امکان حضور خود مطمئن هست اقدام به ثبت نام نماید.

 نفر   25  الی  15:  ظرفیت کارگاه

متقاضیان برای دریافت مجوز آموزش مداوم برای کارگاه های مذکورجهت اعضای محترم هیات علمی و پزشکان 

 از طریق مراکز اقدام فرمایند.



 .انجام می گیرد ی کیفیت تدریس صورت گرفتهارزیابی کارگاه با هدف سنجش نحوه برگزاری و ارزشیاب

گواهی شرکت  را حضور داشته باشند  کارگاه   نود درصد زمان : شرکت کنندگانی که  امتیاز شرکت در کارگاه

 .رسیده است دریافت خواهند کرد   گروه اخالقو     معاون تحقیقات و فناوریدر کارگاه که به امضای 

از شرکت کنندگان تنها نیم ساعت تاخیر پذیرفته می شود، درغیراینصورت به شرکت  الزم به ذکر است که  

 کنندگان گواهی داده نمی شود.

 در پایان کارگاه از شرکت کنندگان نظر سنجی خواهد شد.

درخواست خود را به همراه   وستینامه پ  وهیبعد از مطالعه ش ستیبا  یمذکور م یشرکت در کارگاه ها انیمتقاض

  30  خیحداکثر تا تار به همراه اسامی داوطلبان  آن یمحل برگزارساعت و  کارگاه و   یبرگزار یشنهادیپ  خیتار

 .ندیمعاونت ارسال نما  نیبه ا  1398مهر

بعد از برگزاری کارگاه جهت صدور گواهی کارگاه، حداکثر بعد از یک هفته از برگزاری کارگاه مستندات کارگاه 

 گردد. به همراه اسامی شرکت کنندگان در فرم استاندارد حضور و غیاب به این معاونت ارسال

 

 

 9/7/98تاریخ تنظیم:                                                                                           


