بسمه تعالی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ﻓﺮم ارسال خالصه ﻣﻘاﻟه نوزدهمین همایش کشوری آﻣوزش علوم پزشکی
 .1ارسال خالصه مقاالت صرفا از طریق سامانه همایش صورت می گیرد.
 .2خالصه مقاله باید در مورد آموزش به یکی از رده های فراگیران حوزه علوم پزشکی (مشتمل بر آموزش مداوم)
باشد .بنابر این مقاالتی که با موضوع آموزش عمومی یا آموزش بیمار ارسال شوند مورد داوری قرار نخواهند
گرفت.
 .3خالصه مقاله می تواند حداکثر  057کلمه باشد
 .4مقاالت مروری  narrativeپذیرفته نمی شوند.
 .5خالصه مقاله ارسالی باید حاوی اطالعات کافی برای قضاوت مطلوب داوران باشد .لذا ارسال کننده خالصه مقاله
باید حداکثر تالش را برای ارایه اطالعات کافی در چارچوب سقف کلمات تعیین شده به عمل آورد.
 .6صحت اطالعات مندرج در خالصه مقاله بر عهده ارسال کننده خالصه مقاله می باشد.
 .1نوﻳسﻨدﮔان مﻘاله:
توجه  :1در صدور گواهی ترتیﺐ اسامی به ترتیﺐ ورود اسامی در این بخش بوده و برگزار کنندگان مﺴﺌولیتی در زمینه تﻐییر ترتیﺐ
نخواهند داشت.
توجه  :2الزم است در بخش همکاری تنها نویﺴنده مﺴوول از سایرین (همکاران) جدا شود.
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 .2عﻨوان مﻘاله (ﻓارسی)
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 .4حﻴطه آموزشی:
یکی از موارد زیر باید انتخاب شود:

 برنامه ریزی درسی
 ارزشیابی آموزشی (دانشجو ،استاد و برنامه)
 روش های یاددهی -یادگیری
 مدیریت و رهبری آموزشی
 مشاوره و حمایت دانشجویی
 یادگیری الکترونیکی
 موضوعات خاص (آموزش اخالق و مننش حرفنه ای ،آمنوزش مهنارت هنای ارتبناطی ،آمنوزش تفکنر و
استدالل بالینی و )...
 سایر موارد (مرتبط با آموزش علوم پزشکی)
توجه :در هنگام ارسال در سایت همایش ،به ازای هر کدام از حیطه های زیر ،زیرحیطه های مرتبط انتخاب می شوند.
 .5مﻘدمه ):(introduction
ضرورت و اهمیت موضوع را با اشاره به سابقه قبلی موضوع بیان نماﺋید

 .6اهداف )/(objectivesسواﻻت پژوهش:
هدف ها یا سواالت را بﺼورت جمله(جمالت) شفاف و دقیق یا سوالی که بیانگر هدف اصلی مطالعه است بنویﺴید.

 .7روش کار )(methods
مراحل انجام مطالعه به همراه توضیحات در مورد جمعیت مورد مطالعه در این قﺴمت آورده می شود.

 .8نتاﻳج ):(results

نتایﺞ کلی حاصل از انجام مطالعه را تنها مطرح کرده و از مطرح نمودن اطالعاتی که در راستای انجام مطالعه بدست میآیند ولی هدف
کلی طرح را مرتفﻊ نمی سازند اجتناب نمایید .در مطالعات کمی ،سطﺢ دقیق ،معناداری تفاوت های حاصل باید مطرح گشته و حداقل
یک جدول یا یک نمودار نیز آورده شود .شواهد اﺛربخشی مطالعه از نکات مهمی است که پیشنهاد می گردد در این قﺴمت آورده شود.

 .9نتﻴﺠه ﮔﻴري ):(conclusion
نتیجه گیری باید باستناد به شواهد موجود نوشته شود .از کلی گویی اجتناب شود و این موضوع که جهت حمایت از نتایﺞ مطالعه حاضر
آیا نیاز به مطالعات آینده هﺴت یا خیر نیز ذکر شود .تفﺴیر اﺛربخشی در این بخش آورده شود.

 .11کلمات کلﻴدي ):(key words
 3تا  5واژه کلیدی

 .11مﻨابع ):(references
 3تا  0تا منبﻊ مهﻢ و مرتبط از مهمترین منابعی که در انجام مطالعه خویش استفاده کرده اید را در این قﺴمت ذکر نماﺋید.

