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 42/5/7931 چهارضنبه :اولروز 
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  دکتر عطاهلل پًرعباسیجىاب آقای سرپرست تیم تذيیه بیاویٍ پایاوی:  

 صبح نطست های تخصصی کارگاه های آموزضی صبح سمان بزگشاری

 08تا  8::8

 ثز هجتٌي آهَسش

 Evidence) ضَاّذ

Based Education) 

بي آهَسش در ًظبهْ

 پبسخگَ

 : دکتز کزیويهذرس

ارتجبط ثزاي سالهت ٍ 

جلت حوبیت ّوِ 

 جبًجِ ثزاي سالهت

(Health 

advocacy) 

 دکتز فزهبًجزهذرس: 

رٍش ّبي اجزا ٍ ارسیبثي 

LIC(Longitudinal 
integrated 
clerkship) 

 دکتز علیشادُهذرس: 

ارسیبثي دستیبراى 

ثب تخصصي پشضکي 

 یيپبسخگَرٍیکزد 

دکتز هذرس: 

 اکجزسادُ

 آهَسش ثبلیٌي پبسخگَ

 هذرس: دکتز دّمبًي

Integrated social 

accountability in 

continuous 

professional 

education 
 

Prof: Mark 

Huntington 

ًطست هسٍَالى 

ستبدي ٍ 

داًطگبّي ثستِ 

آهَسش پبسخگَ ٍ 

 عذالت هحَر

ًطست 

تذٍیي پیص 

ًَیس ثیبًیِ 

 پبیبًي

 1ّوبیص

ثبسدیذ اس پَستزّبي 

 گزٍُ الف

 EDC تبالر ضبیبى هْز EDC داًطکذُ پشضکيّبي  کالس محل بزگشاری

سبلي پَستز 

 داًطکذُ پشضکي

 استزاحت ي پذیزایی 8::08تا  08

 8::03تا  8::08

 صبح )ادامه( نطست های تخصصی )ادامه(کارگاه های آموزضی صبح

آهَسش هجتٌي ثز 

 Evidenceضَاّذ )

Based Education )

در ًظبهْبي آهَسش 

 پبسخگَ

 : دکتز کزیويهذرس

ارتجبط ثزاي سالهت ٍ 

جلت حوبیت ّوِ 

 جبًجِ ثزاي سالهت

(Health 

advocacy) 

 دکتز فزهبًجزهذرس: 

رٍش ّبي اجزا ٍ ارسیبثي 

LIC(Longitudinal 
integrated 
clerkship) 

 

 دکتز علیشادُهذرس: 

ارسیبثي دستیبراى 

ثب تخصصي پشضکي 

  رٍیکزد پبسخگَیي

 

دکتز هذرس: 

 اکجزسادُ

آهَسش ثبلیٌي 

 پبسخگَ 

هذرس: دکتز 

 دّمبًي

Integrated 

social 

accountability 

in continuous 

professional 

education 
 

Prof: Mark 

Huntington 

ًطست هسٍَالى 

ستبدي ٍ داًطگبّي 

ثستِ آهَسش پبسخگَ 

 ٍ عذالت هحَر 

ًطست تذٍیي پیص ًَیس 

 ثیبًیِ پبیبًي

ثبسدیذ اس پَستزّبي 

 گزٍُ ة

 سمٍ تعالیاب                                                  
 

 داوشگاٌ علًم پششكی ي خذمات بُذاشتی درماوی تبزیش               

 3کالن مىطقٍ آمایشی  –معايوت آمًسشی 
 

 پاسخگوپسضکی همایص کطوری آموزش 
 0:97مزداد ماٌ  36لغایت  34
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 وماس ي واَار 8::04تا  8::03

 بعذ از ظهر نطست های تخصصی کارگاه های آموزضی بعذ از ظهر سمان بزگشاری

 06تا  8::04

ثزآٍرد ًیزٍي اًسبًي هَرد 

ًیبس در تذٍیي سٌذ تَسعِ 

علوي داًطگبّْب : هطبثك 

 پیطٌْبدي هعبًٍت  هذل

 ثْذاضت، ٍسارت آهَسضي

 پشضکي آهَسش ٍ درهبى

 ثزاي داًطگبّْبي کطَر

 دکتز خلخبليهذرس: 

 )اداهِ(

ارتجبط ثزاي سالهت ٍ 

جلت حوبیت ّوِ 

 جبًجِ ثزاي سالهت

(Health 

advocacy) 

 دکتز فزهبًجزهذرس: 

 يیًَ يّب يآٍر في کبرثزد

 يپشضک آهَسش در يآهَسض

 گَپبسخ

 دکتز ثیگذليهذرس: 

اثشاري ثزاي تَسعِ  CAREهذل 

ٍ ارسیبثي پبسخگَیي اجتوبعي 

 در داًطکذُ ّبي پشضکي

 هذرس : دکتز عوبدسادُ

داًطگبُ پبسخگَ، آهَسش گبم 

 ثِ گبم

 ًژاد نهذرس: دکتز ثزی

ًطست هذیزاى هزاکش هطبلعبت ٍ تَسعِ 

 آهَسش داًطگبُ ّبي علَم پشضکي کطَر
ثبسدیذ اس پَستزّبي 

 گزٍُ ج

سبلي پَستز  تبالر ضبیبى هْز داًطکذُ پشضکيّبي  کالس محل بزگشاری

 داًطکذُ پشضکي

 استزاحت ي پذیزایی 8::06تا  06

 08تا  8::06

 بعذ از ظهر)ادامه( نطست های تخصصی )ادامه(کارگاه های آموزضی بعذ از ظهر

ثزآٍرد ًیزٍي اًسبًي هَرد 

ًیبس در تذٍیي سٌذ تَسعِ 

علوي داًطگبّْب : هطبثك 

 پیطٌْبدي هعبًٍت  هذل

 ثْذاضت، ٍسارت آهَسضي

 پشضکي آهَسش ٍ درهبى

 ثزاي داًطگبّْبي کطَر

 دکتز خلخبلي

ارتجبط ثزاي سالهت ٍ 

جلت حوبیت ّوِ 

 جبًجِ ثزاي سالهت

(Health 

advocacy) 

 دکتز فزهبًجز

 يیًَ يّب يآٍر في کبرثزد

 يپشضک آهَسش در يآهَسض

 گَپبسخ

 دکتز ثیگذلي

اثشاري ثزاي تَسعِ  CAREهذل 

ٍ ارسیبثي پبسخگَیي اجتوبعي 

 در داًطکذُ ّبي پشضکي

 هذرس : دکتز عوبدسادُ

داًطگبُ پبسخگَ، آهَسش گبم 

 ثِ گبم

 هذرس: دکتز ثزین ًژاد

هزاکش هطبلعبت ٍ تَسعِ  زاىیًطست هذ

  کطَر يعلَم پشضک يآهَسش داًطگبُ ّب
ثبسدیذ اس پَستزّبي 

 گزٍُ د

 3808تبزیش  بٍ مىاسبت تًر گزدشگزی کىذيان ي ضیافت شًرای اسالمی ي شُزداری 30تا  08

 42/5/7931روز اول چهارضنبه ادامه برنامه                          

 ادامه 
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     45/5/7931پنجطنبه  :دومروز 

 افتتاحیٍ َمایش   8::9تا  8

 استزاحت ي پذیزایی 08تا  8::9

 03تا  08

 0سخىزاوی َای کلیذی 

 دلیمِ( 02) -دکتز باقز الریجاوی(جىاب آقای )سخٌزاًي کلیذي اٍل: پبسخگَیي اجتوبعي آهَسش ٍ طزح تحَل ٍ ًَآٍري در آهَسش علَم پشضکي 

 دلیمِ( 12)پزسص ٍ پبسخ

 دلیمِ( 02) -(دکتز شُزام یشداویجىاب آقای سخٌزاًي کلیذي دٍم: سطَح پبسخگَیي اجتوبعي داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَسش عبلي )

 دلیمِ( 12)پزسص ٍ پبسخ

 دلیمِ( 02) -(دکتز علی اکبز حقذيستجىاب آقای )سخٌزاًي کلیذي سَم:  آیٌذُ ًگبري ٍ پیص ثیٌي ًیبسّبي ًظبم سالهت 

 دلیمِ( 12)پزسص ٍ پبسخ

 دلیمِ( 02) -()پزيفسًر مارک َاوتیىگتًنسخٌزاًي کلیذي چْبرم:  آهَسش پشضکي تخصصي ٍ پبسخگَیي اجتوبعي آهَسش 

 دلیمِ( 12)پزسص ٍ پبسخ

 وماس ي واَار  04تا  03

 8::03تا  04

: پیطیٌِ آهَسش پبسخگَ 1پبًل تخصصي 

 در کطَر

 َل پبًل(ئ)هس جَاد سزآثبداًيدکتز 

حسیي کزیوي دکتز ، فزیذٍى عشیشيدکتز 

 هًَمي، دکتز عوبدسادُ

 

 

 )طجك جذٍل پیَست( Aکَتبُ ّبي سخٌزاًي 

 

 

 گزٍُ الفي ثبسدیذ اس پَستزّب
ایذُ ّبي داًطجَیي در آهَسش پشضکي ارائِ 

 پبسخگَ

 استزاحت ي پذیزایی 06تا  8::03

  08تا  06

: تجبرة، هذل ّب ٍ 0پبًل تخصصي 

 پشضکي پبسخگَ در دًیبالگَّبي آهَسش 

 َل پبًل(ئدکتز حویذ ثزادراى )هس

دکتز اصغز رستگبر، دکتز کَّپبیِ سادُ، 

 دکتز صفي خبًي، دکتز تمي سادیِ

 ي گزٍُ ةثبسدیذ اس پَستزّب )طجك جذٍل پیَست(Bکَتبُ  ّبي سخٌزاًي
در آهَسش پشضکي  ایذُ ّبي داًطجَیيارائِ 

 پبسخگَ

 ي صزف شام تًر تبزیشگزدی 30تا  08
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 42/5/7931روز سوم: جمعه 

 یی سازی بیاویٍ را برگسار می کىىذ.، وشست وُا2 تیم تذيیه کىىذٌ بیاویٍ پایاوی َمسمان با سخىراوی َای کلیذی

 عىًان سمان

 8::9تا  8

 ثب رٍیکزد: ثزًبهِ ریشي آهَسضي 3پبًل تخصصي 
 پبسخگَیي اجتوبعي

 َل پبًل(ئدکتز هْستي علیشادُ )هس
دکتز یذاهلل ، دکتز ًیکَ یوبًي، دکتز سیذ ًبصز استبد

 سارع سادُ

 گزٍُ ج ّبيپَستز ثبسدیذ اس )طجك جذٍل پیَست(Cکَتبُ ّبي سخٌزاًي 
ارایِ همبالت داًطجَیي در آهَسش پشضکي 

 پبسخگَ

 استزاحت ٍ پذیزایي 08تا  8::9

 8::00تا  08

  پبسخگَ: ارسضیبثي ٍ اعتجبرثخطي 4پبًل تخصصي 
 َل پبًل(ئدکتز آثتیي حیذرسادُ )هس

دکتز طبّزُ چٌگیش، دکتز ، دکتز اثَالفتح الهعي
 احوذيدکتز سلیوبى ، هبرن ّبًتیٌگتَى

 د گزٍُ ّبيثبسدیذ اس پَستز )طجك جذٍل پیَست(Dکَتبُ ّبي سخٌزاًي 
ارایِ همبالت داًطجَیي در آهَسش پشضکي 

 پبسخگَ

 استزاحت ي پذیزایی 03تا  8::00

 43::0تا  03

 3سخىزاوی َای کلیذی 
 دلیمِ( 02)-(انیمسعًد پششك)دکتز پٌجن: اًتظبرات هتمبثل جبهعِ ٍ ًظبم سالهت ٍ ًمص هجلس در آى  يذیکل يسخٌزاً

 دلیمِ( 12) ٍ پبسخ پزسص

 دلیمِ( 02)-(یشیعش ذينی)دکتز فز ْبداًطگبّ ياجتوبع یيٍ پبسخگَ يعلو تیضطن: هزجع يذیکل يسخٌزاً

 دلیمِ( 12)ٍ پبسخ پزسص

 دلیمِ( 02)-(یىیحس یعل ذی)دکتز س ياجتوبع یيپبسخگَ يدر ارتمب يعلو بتیّ يّفتن:  ًمص اعضب يذیکل يسخٌزاً

 دلیمِ( 12)ٍ پبسخ پزسص

 دلیمِ( 02)-(یرضً یحسه امام ذی)دکتز س ياجتوبع یيٍ پبسخگَ يّطتن: اخالق حزفِ ا يذیکل يسخٌزاً
 دلیمِ( 12)ٍ پبسخ پزسص

  وماس ي واَار 03تا  43::0

 06تا  03
 اختتامیٍ

 (0212لزائت ثیبًیِ ّوبیص )ثیبًیِ تجزیش  گشارش دثیز ّوبیص ثزتز، همبلِ داًطجَیي ثزتز ٍ ایذُ ثزتز داًطجَیي(تمذیز اس ثزتزیي ّبي ّوبیص )کبرگبُ ثزتز، سخٌزاًي کَتبُ ثزتز، پَستز 




