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http://edc.behdasht.gov.ir                  :صفحه الکترونیکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

http://dme.behdasht.gov.ir                                   :صفحه الکترونیکی معاونت آموزشی 
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...........................

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 
پزشکی

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

با سالم و احترام؛
به استحضار میرساند به دنبال وقوع همه گیری کرونا و به تعویق افتادن همایش بیست و یکم به تیر ماه و با عنایت به تداوم شرایط ویژه 

پساکرونا، رایزنیهای متعددی در سطوح مختلف برای اتخاذ بهترین تصمیم در خصوص نحوه برگزاری این همایش صورت گرفت. مسلما بهترین 

گزینه، برگزاری همایش به صورت حضوری و مشابه سنوات قبل بود که با توجه به شرایط موجود امکان پذیر نیست. پس از بررسیهای همه جانبه 

و در نظر گرفتن حاالت مختلف، و رایزنی با کمیته علمی همایش، تصمیم بر این شد که بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، 

سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و دومین جشنواره دانشجویی ایدههای نوآورانه آموزش علوم پزشکی در روزهای بیستم تا بیست و 

سوم تیر ماه ۱۳۹۹ و به صورت کامال مجازی با شعار «همایشی مطلقا مجازی در هنگامه همه گیری کرونا» برگزار شود.

در این چارچوب برنامه همایش در یک نمای کلی به شکل زیر خواهد بود:

جمعه ۲۰ تیر ماه: سیزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری 

شنبه ۲۱ تیر ماه: کارگاههای پیش از همایش + مراسم افتتاحیه همایش و اختتامیه جشنواره شهید مطهری 

یکشنبه ۲۲ تیر ماه: همایش کشوری و جشنواره ایدههای نوآورانه 

دوشنبه ۲۳ تیر ماه: همایش کشوری+ اختتامیه همایش و جشنواره ایدههای نوآورانه 

بدین ترتیب کلیه رویدادهای همایش بدون هیچ گونه سفر شرکت کنندگان یا ارایه کنندگان به تهران و صرفا از طریق مجازی برگزار می

شود. به بیان دیگر هر کدام از شرکت کنندگان پس از انجام ثبت نام شرکت در همایش (registration) و صرفا با اتصال به سامانه همایش میتوانند 

از برنامههای مختلف آن بهره مند شوند. مسلما پیاده سازی این تصمیم دشوار، بسیار سختتر از اتخاذ آن است و از همین رو کلیه همکاران 

دبیرخانه در چند هفته گذشته تالش زیادی را برای مشخص ساختن ابعاد مختلف این رویداد بزرگ علمی و پیش بینی تمهیدات الزم برای برگزاری 

هر چه بهتر آن در روزهای تعیین شده به کار بستهاند. 

با عنایت به بارگذاری کلیه اطالعات مورد نیاز در خصوص نحوه برگزاری رویدادهای مختلف در سایت همایش به آدرس 

www.ichpe.org، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به شکل گسترده و در اولین فرصت به اطالع کلیه ذینفعان همایش در سطح آن 

دانشگاه/دانشکده به ویژه عزیزانی که به عنوان ارایه کننده در رویدادهای مختلف همایش مشارکت دارند رسانده شود. اطالعات تکمیلی متعاقبا 

تقدیم میشود. 

پیشاپیش از همکاری جنابعالی/سرکارعالی سپاسگزارم. 

http://www.ichpe.org/

