
»ِتَرک آموزش بالینی«
  )Clinical Education Track(
در ایـــن همایـــش عـــاوه بـــر وجـــود 

ـــی  ـــازه زمان ـــر ب ـــدد، در ه ـــای متع برنامه ه

برنامـــه ای متناســـب بـــا اولویت هـــای 

آمـــوزش بالینـــی در نظـــر گرفته شـــده اســـت.

meduc20.behdasht.gov.ir

سایت همایش:

11-13
اردیبهشت

1398
مرکز همایش های رازی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران



کلیدی: سخنرانی های 

کسی بهتر است وارد رشته های علوم پزشکی شود؟ _ سخنرانی کلیدی اول: چه 

نگاهی به ویژگیهای مرتبط با موفقیت تحصیلی و شغلی )دکتر آذرخش مکری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ج. ا. ایران(  

مکان: سالن اصلی زمان: پنج شنبه 12 اردیبهشت ساعت 8:30 تا 9:05   

سخنرانی کلیدی دوم: نوآوری؛ یک اتفاق یا یک فرایند _

)دکتر رضا کالنتری نژاد، دانشگاه خواجه نصیر، ج. ا. ایران(  

مکان: سالن اصلی زمان: پنج شنبه 12 اردیبهشت ساعت 9:05 تا 9:40   

کلینیسین _ کاوی ذهن یک  سخنرانی کلیدی سوم: وا

)دکتر شهرام یزدانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ج. ا. ایران(  

مکان: سالن اصلی زمان: پنج شنبه 12 اردیبهشت ساعت 9:40 تا 10:15   

سخنرانی کلیدی چهارم: نقش معلم دانشگاه در هزاره سوم _

)پروفسور رونالد هاردن، دانشگاه داندی، اسکاتلند(  

مکان: سالن اصلی زمان: جمعه 13 اردیبهشت ساعت 16 تا 16:45   

سخنرانی کلیدی پنجم: چگونه دوره آموزشی خود را برای خدمت بیشتر به جامعه ساماندهی کنیم ؟ تجربه دانشگاه ییل  _

)دکتر اصغر رستگار، دانشگاه ییل، ایاالت متحده آمریکا(  

مکان: سالن اصلی زمان : جمعه 13 اردیبهشت ساعت 16:45 تا 17:30   

عناوین برنامه ها

سمپوزیوم ها

چالش ها و راهکارهای ارتقای آزمون های ورودی در آموزش علوم پزشکی _

زمان: پنجشنبه 12 اردیبهشت ساعت 14 تا 15:30 مکان: سالن اصلی  

الزامات ارزیابی فراگیر در آموزش مبتنی بر توانمندی _

زمان: پنجشنبه 12 اردیبهشت ساعت 16 تا 17:30 مکان: سالن اصلی  

   

محدودیت ساعت کار برای دستیاران بالینی؛ فشار فراگیران یا نیاز بیماران _

زمان: جمعه 13 اردیبهشت ساعت 10:45 تا 12:30 مکان: سالن اصلی  

آموزش در جامعه؛ الزامات و موانع _

زمان: جمعه 13 اردیبهشت ساعت 14 تا 15:30 مکان: سالن اصلی  



کارگاه ها

آموزش بر بالین بیمار: چگونه یک راند پرازدحام بالینی را مدیریت کنیم؟ _

مکان: سالن شماره 5 زمان: چهارشنبه 11 اردیبهشت ساعت 8:30 تا 12:30    

پرسپتورشیپ بالینی و بازخورد موثر _

مکان: سالن شماره زمان: چهارشنبه 11 اردیبهشت ساعت 13:30 تا 17:30    

 

مناظره

مشارکت فراگیرندگان در مراقبت از بیمار: ایمنی بیمار در مقابل یادگیری دانشجویان _

زمان: پنجشنبه 12 اردیبهشت ساعت 10:45 تا 12:30 مکان: سالن 120 نفره  

کوتاه سخنرانی های 

آموزش بالینی 1 _

مکان: سالن 6 زمان: پنجشنبه 12 اردیبهشت 10:45-12:30    

آموزش بالینی 2 _

زمان: جمعه 13 اردیبهشت ساعت 10:15-8:30  مکان: سالن 6  

پوستر تماتیک

16 مورد پوستر _

مکان: سالن شماره 8 زمان: پنجشنبه 12 اردیبهشت 16:00-17:30   

کاری صبحانه 

شبکه سازی و مهارت های بالینی _

مکان: سالن پذیرایی - میز شماره1 زمان: پنجشنبه 12 اردیبهشت 7-8   

عناوین برنامه ها




