
 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 معاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 

 بسمه تعالی

 سمینار سراسری آموزش پزشکی مبتنی بر توانمندی
 

 1398آبان ماه  22
 سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 عنوان برنامه  زمان
 ثبت نام  8:00تا  7:00

 افتتاحیه 8:30تا  8:00
o  پخش سرود جمهوری اسالمی ایران و تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید 

o دکتر عظیم میرزازاده ،خوشامدگویی رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت 

o  نژاددکتر محبوبه مافی ،و برنامه همایش اهدافمعرفی  

 10:00تا  8:30

 

 9:00تا  8:30

 

 9:10تا  9:00

 9:20تا  9:10

 10:00تا  9:20

 آموزش مبتنی بر توانمندی یطراحی و اجراضرورت و الزامات پانل اول: 

 ، دکتر فاطمه کشمیریدکتر نیکو یمانی، سید حسن امامی رضویدکتر  هیأت رییسه:

دکتر میترا ؛ علوم پزشکی آموزشیهای در برنامهآموزش مبتنی بر توانمندی  و کارکردهای الزاماتسخنرانی: 

 علوم پزشکی شیراز دانشگاههیأت علمی ، عضو امینی

 اعالم می شود( )متعاقبا: 1ارایه تجربه 

 اعالم می شود( )متعاقبا :2ارایه تجربه 
 پرسش و پاسخ

 استراحت و پذیرایی 10:30تا  10:00

 12:00تا  10:30

 
 11:00تا  10:30

 11:10تا  11:00

 11:20تا  11:10

 12:00تا  11:20

 مبتنی بر توانمندی  یادگیری در آموزش –یاددهی پانل دوم: 

  محمد حسین زاده، دکتر  زارع زادهیداهللدکتر ، مرضیه نجومیدکتر  هیأت رییسه:

ت علمی أ، عضو هیحقانیفریبا دکتر یادگیری در آموزش مبتنی بر توانمندی؛ –اصول یاددهیسخنرانی: 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 اعالم می شود( )متعاقبا: 1 ارایه تجربه

 اعالم می شود( )متعاقبا :2تجربه ارایه 
  پرسش و پاسخ

 نماز و ناهار 13:30تا  12:00

 15:00تا  13:30
 

 14:00تا  13:30

 

 14:10تا  14:00

 14:20تا  14:10

 15:00تا  14:20

 مبتنی بر توانمندی ارزیابی  سازی نظامتدوین و پیاده  پانل سوم:

  ، دکتر محبوبه مافی نژاددکتر سید کامران سلطانی عربشاهی، دکتر آبتین حیدرزاده هیأت رییسه:

ت علمی دانشگاه ع أ، عضو هیدکتر محمد جلیلی؛ های طراحی نظام ارزیابی مبتنی بر توانمندیگامسخنرانی: 

  پ تهران

 اعالم می شود( )متعاقبا: 1ارایه تجربه 

 اعالم می شود( )متعاقبا :2ارایه تجربه 
  پرسش و پاسخ



 استراحت و پذیرایی 15:30ا ت 15:00

 17:00تا  15:30
 

 16:00تا  15:30

 

 16:15تا  16:00

 16:45تا  16:15

 

 17:00تا  16:45

 پانل چهارم: مروری بر تجربیات بین المللی در آموزش مبتنی بر توانمندی

 دکتر اسماعیل ایدنی، دکتر سلیمان احمدی، دکتر جواد سرآبادانی ت رییسه:أهی

دکتر  ؛دوره دستیار طب اورژانستجربه کانادا در پیاده سازی آموزش مبتنی بر توانمندی در  :اول سخنرانی

 دانشگاه مک ماستر، کانادا -جاناتان شربینو

 پرسش و پاسخ

سخنرانی دوم: تجربه دانشگاه میشیگان در پیاده سازی آموزش مبتنی بر توانمندی در دوره کارشناسی ارشد 

 دانشگاه میشیگان، ایاالت متحده -گروپندکتر لری  ؛آموزش پزشکی

 پرسش و پاسخ

 قرائت بیانیه پایانی 17:30تا  17:00

 دکتر محبوبه مافی نژاد؛ های آموزشی علوم پزشکیآموزش مبتنی بر توانمندی در برنامهقرائت نقشه راه 

 

  



 


