
1 
 

 

  

 

 24/5/1397 چهارشنبه اولروز 

                                                           
  دکتر عطاهلل پورعباسیجناب آقای سرپرست تیم تدوین بیانیه پایانی:  1

 صبح نشست های تخصصی کارگاه های آموزشی صبح زمان برگزاری

 10تا  30:8

 بر مبتني آموزش

 Evidence) شواهد

Based Education) 

اي آموزش در نظامه

 پاسخگو

 : دکتر کریميمدرس

ارتباط براي سالمت و 

جلب حمایت همه 

 جانبه براي سالمت

(Health 

advocacy) 

 دکتر فرمانبرمدرس: 

روش هاي اجرا و ارزیابي 

LIC(Longitudinal 
integrated clerkship) 

 دکتر علیزادهمدرس: 

ارزیابي دستیاران 

با تخصصي پزشکي 

 یيپاسخگورویکرد 

 دکتر اکبرزادهمدرس: 

آموزش بالیني 

 پاسخگو

مدرس: دکتر 

 دهقاني

Integrated social 

accountability in 

continuous 

professional 

education 
 

Prof: Mark 

Huntington 

نشست مسووالن 

ستادي و 

دانشگاهي بسته 

آموزش پاسخگو و 

 عدالت محور

نشست تدوین 

پیش نویس 

 بیانیه پایاني

 1همایش

بازدید از پوسترهاي 

 گروه الف

 EDC تاالر شایان مهر EDC دانشکده پزشکيهاي  کالس محل برگزاری
سالن طبقه دوم 

 دانشکده پزشکي

 استراحت و پذیرایی 30:10تا  10

 30:12تا  30:10

 صبح )ادامه( نشست های تخصصی )ادامه(کارگاه های آموزشی صبح

آموزش مبتني بر 

 Evidenceشواهد )

Based Education )

در نظامهاي آموزش 

 پاسخگو

 : دکتر کریميمدرس

ارتباط براي سالمت و 

جلب حمایت همه 

 جانبه براي سالمت

(Health 

advocacy) 

 دکتر فرمانبرمدرس: 

روش هاي اجرا و ارزیابي 

LIC(Longitudinal 
integrated clerkship) 

 
 دکتر علیزادهمدرس: 

ارزیابي دستیاران 

با تخصصي پزشکي 

  رویکرد پاسخگویي

 

 دکتر اکبرزادهمدرس: 

آموزش بالیني 

 پاسخگو 

مدرس: دکتر 

 دهقاني

Integrated social 

accountability in 

continuous 

professional 

education 
 

Prof: Mark 

Huntington 

نشست مسووالن 

ستادي و دانشگاهي 

بسته آموزش 

پاسخگو و عدالت 

 محور 

نشست تدوین 

پیش نویس بیانیه 

 پایاني

بازدید از پوسترهاي 

 گروه ب

 EDC تاالر شایان مهر EDC دانشکده پزشکيهاي  کالس محل برگزاری
سالن طبقه دوم 

 دانشکده پزشکي

 سمه تعالیاب                                                  
 

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز               

 2کالن منطقه آمایشی  –معاونت آموزشی 
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 نماز و ناهار 30:14تا  30:12

 بعد از ظهر نشست های تخصصی کارگاه های آموزشی بعد از ظهر زمان برگزاری

 16تا  30:14

برآورد نیروي انساني مورد نیاز در 

تدوین سند توسعه علمي دانشگاهها : 

 پیشنهادي معاونت مطابق مدل

 و درمان بهداشت، وزارت آموزشي

دانشگاههاي براي  پزشکي آموزش

 کشور

 دکتر خلخاليمدرس: 

 )ادامه(

ارتباط براي سالمت و 

جلب حمایت همه جانبه 

 Health) براي سالمت

advocacy) 

 دکتر فرمانبرمدرس: 

 نینو يها يآور فن کاربرد
 آموزش در يآموزش
 گوپاسخ يپزشک

 دکتر بیگدليمدرس: 

ابزاري براي  CAREمدل 

توسعه و ارزیابي پاسخگویي 

در دانشکده هاي اجتماعي 

 پزشکي

 مدرس : دکتر عمادزاده

دانشگاه پاسخگو، آموزش گام به 

 گام

 نژاد ممدرس: دکتر بری

نشست مدیران مراکز مطالعات و توسعه 

آموزش دانشگاه هاي علوم پزشکي 

 کشور

بازدید از پوسترهاي 

 گروه ج

 دانشکده پزشکيهاي  کالس محل برگزاری
EDC  سالن طبقه دوم

 پزشکيدانشکده 

 استراحت و پذیرایی 30:16تا  16

 18تا  30:16

 بعد از ظهر)ادامه( نشست های تخصصی )ادامه(کارگاه های آموزشی بعد از ظهر

برآورد نیروي انساني مورد نیاز در 

تدوین سند توسعه علمي دانشگاهها : 

 پیشنهادي معاونت مطابق مدل

 و درمان بهداشت، وزارت آموزشي

براي دانشگاههاي  پزشکي آموزش

 کشور

 دکتر خلخالي

ارتباط براي سالمت و 

جلب حمایت همه جانبه 

 Health) براي سالمت

advocacy) 

 دکتر فرمانبر

 نینو يها يآور فن کاربرد
 آموزش در يآموزش
 گوپاسخ يپزشک

 دکتر بیگدلي

ابزاري براي  CAREمدل 

توسعه و ارزیابي پاسخگویي 

اجتماعي در دانشکده هاي 

 پزشکي

 مدرس : دکتر عمادزاده

دانشگاه پاسخگو، آموزش گام به 

 گام

 مدرس: دکتر بریم نژاد

مراکز مطالعات و توسعه  رانینشست مد

 يعلوم پزشک يآموزش دانشگاه ها

  کشور

بازدید از پوسترهاي 

 گروه د

 EDC دانشکده پزشکيهاي  کالس محل برگزاری
سالن طبقه دوم 

 دانشکده پزشکي

 1820تبریز  به مناسبت گردشگری کندوان و ضیافت شورای اسالمی و شهرداریتور  21تا  18

 24/5/1397روز اول چهارشنبه ادامه برنامه                          

 ادامه 
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     25/5/1397پنجشنبه دوم روز 

 

 افتتاحیه همایش   30:9تا  8
 استراحت و پذیرایی 10تا  30:9

 12تا  10

 1کلیدی سخنرانی های 
 دقیقه( 20) -دکتر باقر الریجانی(جناب آقای )سخنراني کلیدي اول: پاسخگویي اجتماعي آموزش و طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي 

 دقیقه( 10) پرسش و پاسخ
 دقیقه( 20) -(دکتر شهرام یزدانیجناب آقای سخنراني کلیدي دوم: سطوح پاسخگویي اجتماعي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي )

 دقیقه( 10) پرسش و پاسخ
 دقیقه( 20) -(دکتر علی اکبر حقدوستجناب آقای )سخنراني کلیدي سوم:  آینده نگاري و پیش بیني نیازهاي نظام سالمت 

 دقیقه( 10) پرسش و پاسخ
 دقیقه( 20) -()پروفسور مارک هانتینگتونسخنراني کلیدي چهارم:  آموزش پزشکي تخصصي و پاسخگویي اجتماعي آموزش 

 دقیقه( 10) پرسش و پاسخ

 تاالر شایان مهر دانشكده پزشكی  محل برگزاری

 نماز و ناهار  14تا  12

 30:15تا  14

 : پیشینه آموزش پاسخگو در کشور1پانل تخصصي 
 ول پانل(ئ)مس جواد سرآبادانيدکتر 

دکتر دکتر رضا پروانه، ، دکتر فریدون عزیزي
 عمادزاده حسین کریمي مونقي، دکتر

 

  گروه الفسخنراني کوتاه 

 )طبق جدول پیوست(

 

 گروه الفي بازدید از پوسترها
ایده هاي دانشجویي در آموزش پزشکي ارائه 

 پاسخگو

 پزشكی تاالر استاد سلیمی دانشكده سالن طبقه اول دانشكده پزشكی  تاالر استاد سلیمی دانشكده پزشكی تاالر شایان مهر دانشكده پزشكی محل برگزاری

 استراحت و پذیرایی 16تا  30:15

  18تا  16

: تجارب، مدل ها و الگوهاي 2پانل تخصصي 
 آموزش پزشکي پاسخگو در دنیا

 ول پانل(ئدکتر حمید برادران )مس
ي دکتر اصغر رستگار، دکتر کوهپایه زاده، دکتر صف

 خاني، دکتر تقي زادیه

 گروه ب سخنراني کوتاه 

 )طبق جدول پیوست(
 ي گروه ببازدید از پوسترها

در آموزش پزشکي  ایده هاي دانشجویيارائه 

 پاسخگو

 تاالر استاد سلیمی دانشكده پزشكی سالن طبقه اول دانشكده پزشكی تاالر استاد سلیمی دانشكده پزشكی تاالر شایان مهر دانشكده پزشكی محل برگزاری

 و صرف شام تور تبریزگردی 21تا  18
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 26/5/1397 روز سوم: جمعه

 یی سازی بیانیه را برگزار می کنند.، نشست نها2 تیم تدوین کننده بیانیه پایانی همزمان با سخنرانی های کلیدی

 عنوان زمان

 30:9تا  8

 با رویکرد: برنامه ریزي آموزشي 3پانل تخصصي 
 پاسخگویي اجتماعي

 ول پانل(ئدکتر مهستي علیزاده )مس
 دکتر یداهلل، دکتر نیکو یماني، دکتر سید ناصر استاد

 زارع زاده

 گروه ج هايبازدید از پوستر )طبق جدول پیوست(گروه ج سخنراني کوتاه 
مقاالت دانشجویي در آموزش پزشکي ارایه 

 پاسخگو

 تاالر استاد سلیمی دانشكده پزشكی سالن طبقه اول دانشكده پزشكی تاالر استاد سلیمی دانشكده پزشكی تاالر شایان مهر دانشكده پزشكی محل برگزاری

 استراحت و پذیرایي 10تا  30:9

 30:11تا  10

  پاسخگو: ارزشیابي و اعتباربخشي 4پانل تخصصي 
 ول پانل(ئدکتر آبتین حیدرزاده )مس

 دکتر مارکطاهره چنگیز، دکتر ، دکتر ابوالفتح المعي
 دکتر سلیمان احمدي، هانتینگتون

 د گروه هايبازدید از پوستر )طبق جدول پیوست(گروه د سخنراني کوتاه 
ارایه مقاالت دانشجویي در آموزش پزشکي 

 پاسخگو

 تاالر استاد سلیمی دانشكده پزشكی سالن طبقه اول دانشكده پزشكی تاالر استاد سلیمی دانشكده پزشكی دانشكده پزشكی تاالر شایان مهر محل برگزاری

 استراحت و پذیرایی 12تا  30:11

 45:13تا  12

 2سخنرانی های کلیدی 
 دقیقه( 20) -(انیپزشك)دکتر مسعود پنجم: انتظارات متقابل جامعه و نظام سالمت و نقش مجلس در آن  يدیکل يسخنران

 دقیقه(10) و پاسخ پرسش

 دقیقه( 20) -(یزیعز دونی)دکتر فر هادانشگاه ياجتماع یيو پاسخگو يعلم تیششم: مرجع يدیکل يسخنران

 دقیقه( 5) و پاسخ پرسش

 دقیقه( 20) -(ینیحس یعل دی)دکتر س ياجتماع یيپاسخگو يدر ارتقا يعلم اتیه يهفتم:  نقش اعضا يدیکل يسخنران

 دقیقه( 5) و پاسخ پرسش

 دقیقه( 20) -(یرضو یحسن امام دی)دکتر س ياجتماع یيو پاسخگو يهشتم: اخالق حرفه ا يدیکل يسخنران
 دقیقه( 5) و پاسخ پرسش

  نماز و ناهار 15تا  45:13

 16تا  15
 اختتامیه

 (2018 بیانیه تبریزقرائت بیانیه همایش ) گزارش دبیر همایش برتر، مقاله دانشجویي برتر و ایده برتر دانشجویي(تقدیر از برترین هاي همایش )کارگاه برتر، سخنراني کوتاه برتر، پوستر 


