دانشگاه علوم پزشکي و
خدمات بهداشتي درماني تهران

ديپلم پژوهشي تحقيقات سرطان

TUMS Research Diploma
in Cancer Research
با همکاري مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر و
مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر
 .1با سابقه بيش از  05سال آموزش ،پژوهش و درمان سرطان
 .2قطب علمی و تحقيقاتی سرطان در کشور
 .3جزء  0مرکز تحقيقاتی برتر در کشور
 .4بيش از  055مقاله  ISIچاپ شده در مجالت معتبر
 .0انتشار مقاله در مجالتی مانند Lancet, JNCI, Int J Cancer, BJC, …..
 .6سابقه اجراي دوره موفق ) Rapid Research Education (RREو چاپ مقاالت دانشجویی
در مجالت معتبر  PloS One, Gynecol Oncolمنتج شده از طرح هاي تحقيقاتی RRE
 .7داراي بانک تومور و بانک اطالعاتی بيماران مبتال به سرطان
 .8امکان استفاده از تجارب علمی اساتيد بالينی ،اپيدميولوژي و علوم پایه سرطان
 .9مجهز به اتاق عمل و آزمایشگاه جهت انجام مطالعات تجربی
 .15تاسيس دو مرکز تحقيقاتی جدید در زمينه علوم پایه (مرکز تحقيقات مدلهاي سرطان) و بالينی
(مرکز تحقيقات رادیو تراپی سرطان).

زمينه های پژوهشي ( هر آيتم همراه با عکس)
.1
.2
.3
.4

مطالعات اپيدميولوژیک سرطان
مطالعات بالينی سرطان
مطالعات ژنتيکی و مولکولی
مطالعات تجربی سرطان بر روي حيوانات آزمایشگاهی

همکاری های ملي:
 .0همکاري با وزارت بهداشت در برنامه ملی ثبت سرطان جمعيتی
 .6همکاري با وزارت بهداشت در تدوین گاید الین ها و دستورالعملهاي بالينی تشخيص و درمان سرطان
 .7دبيرخانه شبکه ملی تحقيقات سرطان و همکاري با بيش از  25مرکز تحقيقاتی در کشور

همکاری بين المللي:

International Agency for Research on Cancer
Union International Cancer Control (UICC),
Karolinska Institutet, Sweden,
University of Toronto,
University of Greifswald, Germany
Morgan State University, USA

رئوس برنامه های ديپلم پژوهشي
 متدلوژي تحقيقات بالينی پایه و پيشرفته
 اپيدميولوژي سرطان
 اپيدميولوژي مولکولی سرطان
 آمار کاربردي پایه و پيشرفته
 آموزش اصول مقاله نویسی و گزارشهاي علمی
 آموزش استفاده از نرم افزارهاي آناليز آماري STATA, SPSS
 مهارت هاي آزمایشگاهی و کار با حيوانات آزمایشگاهی
 مرور سيستماتيک و متاآناليز
 ارائه پروژه هاي تحقيقاتی براي دانشجویان
 اجراي همزمان پایان نامه دانشجویی
 حمایت مالی از طرح هاي تحقيقاتی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ارایه گواهينامه معتبر دیپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ثبت نام و هماهنگي
 مدیر اجرایی برنامه :آقاي دکتر سعيد سليمان جاهی
 ایميل saeed.s.jahi@gmail.com

جهت درخواست براي ثبت نام ،فرم ثبت نام را از آدرس ذیل دریافت نموده و به ایميل فوق ارسال فرمایيد:
http://crc.tums.ac.ir
 تلفن مرکز رشد استعدادهاي درخشان88989164 :
 آدرس  :مجتمع بيمارستانی امام خمينی ،انستيتو کانسر ،بخش رادیو تراپی ،طبقه سوم ،مرکز تحقيقات سرطان
 وبسایت مرکز رشد استعدادهاي درخشان http://etdc.tums.ac.ir :
 وبسایت مرکز تحقيقات سرطانcrc.tums.ac.ir :
 مهلت ثبت نام 0 :اردیبهشت 1394
 ظرفيت محدود بر اساس رزومه ارسالی
 هزینه برگزاري دوره توسط سازمان هاي مجري تامين می گردد.

