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معاون محترم آموزشي دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني..… 

با سالم و احترام
همانگونه كه مستحضريد همايش هاي كشوري آموزش علوم پزشكي و  جشنواره آموزشي شهيد مطهري يكي از 
رويداهاي مهم معاونت آموزشي است كه هر ساله بمنظور هم انديشي و تبادل تجربيات انديشمندان،صاحبنظران و 
اعضاي هيات علمي و كارشناسان آموزش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در زمينه هاي مختلف آموزش علوم 

پزشكي در ارديبهشت ماه برگزار مي شود . 
بدينوسيله به استحضار مي رساند هجدهمين همايش و جشنواره با محور " تحول و نوآوري در آموزش علوم 

پزشكي : مباني نظري و اقدامات عملي " ان شاا...از تاريخ ۷ لغايت ۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ در محل همايش هاي 
رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار خواهد شد. خواهشمند است بمنظور مشاركت فعال همكاران آن دانشگاه / 
دانشكده، ترتيبي اتخاذ فرمائيد تا موضوع به نحو مقتضي به اطالع دست اندركاران و عالقمندان آموزش علوم پزشكي 

رسانده شود.
ضمنا به اطالع مي رساند در فرايند ارسال و پذيرش مقاله هجدهمين همايش، تغييراتي بعمل آمده است . لذا 

متقاضيان  ارسال مقاله به نكات زير توجه فرمايند :
در اين دوره فقط مقاالت كامل بصورت پوستر يا سخنراني كوتاه پذيرفته و ارائه خواهد شد. -۱

در مرحله اول ارسال چكيده مقاله كافي است و در صورتي كه مورد تاييد قرار گرفت ،الزم است بالفاصله متن  -۲
كامل ارسال گردد . در غير اين صورت امكان قرار دادن مقاله در برنامه هاي پوستر يا سخنراني هاي كوتاه و 

همچنين در كتاب مجموعه مقاالت ممكن نمي باشد.
مقاالتي كه در راستاي محور همايش باشند ، در اولويت خواهند بود. -۳

مهلت ارسال چكيده مقاالت حداكثر تا تاريخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ مي باشد. -۴
       ضمنا نشاني پرتال هجدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي و جشنواره آموزشي شهيد مطهري 

براي بارگذاري مقاالت و فرايندها  meduc18.behdasht.gov.ir  است.

http://meduc.behdasht.gov.ir/

