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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 

...........................

...........................

...........................

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 
پزشکی

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

/دانشکده علوم پزشکی ............

با سالم و احترام؛

به استحضار میرساند «سمینار سراسری مجازی آموزش علوم پزشکی و بحران کرونا» در روز پنج شنبه 

۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۸ الی ۱۳ برگزار میگردد. شایان ذکر است این سمینار با حضور معاون محترم آموزشی 
وزارت و جمعی از صاحبنظران و متخصصان آموزش پزشکی و به منظور بررسی چالشها و فرصتهای آموزش 

علوم پزشکی در هنگامه بحران کرونا و تبادل تجربیات در مورد اقدامات انجام شده در این زمینه برگزار میشود. در 

عین حال این سمینار، پیشرویداد بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، سیزدهمین جشنواره 

کشوری شهید مطهری و دومین جشنواره دانشجویی ایدههای نوآورانه در آموزش علوم پزشکی و محکی برای 

ارزیابی توان زیرساختهای الکترونیکی همایش محسوب میشود.

لذا ضمن دعوت از سرکارعالی/جنابعالی برای شرکت در این سمینار، خواهشمند است دستور فرمایید 

مراتب در اسرع وقت و به نحو مقتضی به اطالع کلیه عالقهمندان اعم از اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و 

کارشناسان آن دانشگاه/دانشکده رسانده شود. به پیوست برنامه اولیه سمینار حضورتان تقدیم میشود.

شایان ذکر است این سمینار به صورت کامال مجازی برگزار میشود و هر یک از شرکت کنندگان میتوانند 

به صورت مستقل و از طریق نشانی http://2020.ichpe.org/main-hall وارد تاالر مجازی سمینار شوند. نرم افزار 

مورد استفاده برای ورود به سمینار Adobe Connect میباشد. عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

استفاده از این نرم افزار میتوانند به سایت بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی به آدرس 

www.ichpe.org  مراجعه فرمایند. 

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

http://2020.ichpe.org/main-hall
http://www.ichpe.org/



