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معاون محترم آموزشی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

با سالم و احترام؛
همانگونه که مستحضرید همایش های کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری یکی از 

رویدادهای مهم معاونت آموزشی است که به منظور هم اندیشی و تبادل تجربیات اندیشمندان، صاحبنظران، اعضای هیات 

علمی و کارشناسان آموزش دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در اردیبهشت ماه هر سال برگزار می شود.

به این وسیله به استحضار می رساند نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی به یاری خداوند متعال با محور 

" تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی" در تاریخ ۱۲لغایت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷در مرکز همایش های رازی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد. خواهشمند است به منظور مشارکت حداکثری همکاران دست اندرکار آموزش آن 

دانشگاه/ دانشکده، دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به اطالع کلیه عالقه مندان آموزش علوم پزشکی رسانده شود.

 ضمنا مهلت ارسال خالصه مقاالت در سامانه نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی (که نشانی آن متعاقبا 

اعالم خواهد شد) تا ۱۵ دی ماه ۱۳۹۶ است و متقاضیان می توانند در حیطه های زیر مقاالت خود را طبق فرمت پیوست 

ارسال فرمایند:

برنامه ریزی درسی 

ارزشیابی آموزشی (دانشجو، استاد و برنامه) 

روش های یاددهی- یادگیری 

مدیریت و رهبری آموزشی 

مشاوره و حمایت دانشجویی 

یادگیری الکترونیکی 

موضوعات خاص (آموزش اخالق و منش حرفه ای، آموزش مهارت های ارتباطی، آموزش تفکر و استدالل بالینی  

و ...)

سایر موارد (مرتبط با آموزش علوم پزشکی)  

پیشاپیش از عنایت جنابعالی سپاسگزارم..

رونوشت
سرکار خانمامیری دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ 

ب د سبزوار 


