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مشخصــات کلــی برنامــه

دانشگاه علوم پزشکی اراکبرگـزار کننده:

وبینارشیوه اجرا:

سمپوزیومنــــوع بــرنامــه:

استدالل بالینیعنـــوان بــرنامــه:

مشخصــات اجرای برنامــه

زمان ثبت

نام:
11:00 | 1399/10/29   الی    09:00 | 1399/11/04     راھنما  |  لینک ثبت نام

زمان

برگزاری:
09:00 | 1399/11/04   الی    11:00 | 1399/11/04     راھنما  |  لینک شرکت در وبینار

زمان

آزمون:
11:00 | 1399/11/04   الی    11:00 | 1399/11/07     راھنما  |  لینک اپ آزمون (فعال فقط اندروید)

ظرفیت

برنامه

(نفر):

122 از 150    (دارای امتیاز مصوب)

ظرفیــت

سالــن

(نفر):

200

تلفن برگزار

کننده:
086-32248083

تلفن واحد

مجری:
08633134715-316

نام واحد

مجری:
مرکزآموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک -مرکز آموزشی در مانی امیر کبیر

تعـــداد

سخنرانــان:
2

نحوه

پرداخت

ھزینه:

کسر ھزینه برنامه صرفا از اعتبار مالی مشمول در سامانه مرکز مجری

توضیحات

تکمیلی:

ابتدا نرم افزار adobe connect را روی موبایل یا دستگاه کامپیوتر خود نصب نمایید. سپس درتاریخ برگزاری برنامھ وارد نرم افزار adobe connect شده ودر قسمت URL با
آدرس http://vc.arakmu.ac.ir/amirkabir بعنوان مھمان guest وارد شده حتما در زمان ورود نام خانوادگی بھ انگلیسی و کد ملی خود را در قسمت نام وارد نمایید تا در کالس

پذیرش شوید . الزم بھ ذکر است کھ تنھا در 30 دقیقھ اول شروع برنامھ بھ شما اجازه ورود داده می شود و خارج از این زمان امکان پذیرش شما وجود ندارد .ھمچنین ترک کردن برنامھ
باعث عدم تایید شما در کالس خواھد شد. پس از اتمام برنامھ تا 48 ساعت باید در آزمون شرکت نموده و در صورت پاسخ بھ 80% سواالت امتیاز برنامھ مذکور برای شما لحاظ

میگردد.برای شرکت در آزمون باید نرم افزار ircme را از بازار بر روی گوشی خود نصب نموده تا قادر بھ شرکت درآزمون باشید. در صورتیکھ گوشی شما ایفون می باشد می توانید
روی کامپیوتر خود نرم افزار شبیھ ساز اندروید را نصب نموده و پس از نصب نرم افزار ircme در آزمون شرکت نمایید. ( در صورت عدم ثبت نام کالس در زمان مقرر و عدم حضور
فعال در کالس و عدم شرکت در آزمون امتیازی برای شما منظور نمی گردد).**ھمکاران محترم توجھ فرمایید تا24بعد از پایان برنامھ با مراجعھ بھ سامانھ آموزش مداوم قسمت برنامھ

ھای وبینار-->ثبت نام شده و فعال در ارزشیابی برنامھ و سخنران شرکت نمایید.**

**جھت مشاھده فیلم ضبط شده و محتوی آموزشی برنامھ نیز می توانید بھ روش فوق اقدام نمایید:در مرورگر، پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراک را سرچ نمایید و از قسمت معاونت
،معاونت آموزشی را انتخاب و سپس از منوی سمت راست آموزش مداوم را انتخاب نمایید و از منوی باز شده  روی محتوی آموزشی کلیک نموده و از جدول پیش رو برنامھ مورد نظر را

انتخاب نمایید.**سپاس

مشخصــات دبیر علمی برنامــه

مھسا شکورنام و نام خانوادگی

استادیارھیئت علمی

[1956] آموزش پزشکي | دکتراعنوان رشته:

javascript:__doPostBack('Plan_Details1$HyperLinkRegisterHelp','')
https://ircme.ir/App_Web/(User)/(Inclusive)/Plan/List.aspx?CenterID=20&Mode=New&ID=161200
javascript:__doPostBack('Plan_Details1$HyperLinkParticipationHelp','')
http://vc.arakmu.ac.ir/amirkabir
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مشخصــات مجوز برنامــه

الویت عادیالویت برنامه:

به صورت عامنحـــوه اجــــرا:

نداردمــرکز ھمـــکار:

2ساعت مفید:

حداقل 5 ساعتساعات فعال:

خیرماده 12:

261195شماره مجوز:

1399/09/15تاریخ کمیته:

1399/10/17تاریخ مجوز:

مرکز آموزش مداومصادر شده در:

مشخصــات اختصــاصی برنامــه

ھــدف

کلــی

برنـــامه:

ارتقاء آگاھی فراگیران در رابطه با استدالل بالینی

ھدف

اختصاصی

برنـامه:

شرکت کننده بتواند 1. استدالل را درک کند. 2. استدالل بالینی را تعریف کند. 3. جمع آوری اطالعات جھت استدالل بالینی را توضیح دھد. 4. اطالعات معتبر جھت

استدالل بالینی را مثال بزند. 5. انواع فرضیه سازی را تعریف کند. 6. انواع ارزیابی فرضیه ھای مختلف را توضیح دھد. 7. برای مسئله مطرح شده فرضیه ھای مختلف

را ارزیابی کند. 8. استدالل بالینی را در سناریو تحلیل کند

سابقه

اجــرای

برنـامــه:

ندارد

اعضــاء

کمیته

علمــی:

دکتر مھسا شکور- دکترای تخصصی آموزش پزشکی –استادیار دانشگاه علوم پزشکی اراک دکتر پارسا یوسفی-فوق تخصص کلیه کودکان – معاون آموزشی مرکز

آموزشی در مانی امیر کبیر – استاد دانشگاه علوم پزشکی اراک

زبــان

ارائــه

برنامـــه:

فارسی

ترجمـه

ھمزمـان

برنامه:

ندارد

سخنرانــان

خــارجی:
ندارد

روش

اجــــراء:
مجازی ھمزمان

نوآوری در

اجــراء:
ندارد

روش

ارزشیابـــی:
ارزشیابی سخنران و برنامه در سامانه آموزش مداوم-شرکت در آزمون

بررســـی

نیـــاز:

3-تصمیمات سیاست گزاران 4-نظر متخصصین 6-

نظر فراگیران 9-ورود اطالعات جدید و مھارت ھای

کلیدی 12-بر اساس نیازسنجی سالیانه مرکز

آموزش مداوم

بررســــی

نیاز

(سایــر):

ندارد
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سخنرانان برنامه

نوعامتیــازھیئت علمینام خانوادگــینـــامکد ملی

سخنرانی10استادیارشکورمھسا*********

سخنرانی5استادیوسفی چایجانپارسا*********

روزھــا و ساعــت برگــزاری برنامه

پــایــانشــروعتاریــخ

1399/11/0409:0011:00

گــروه ھــدف برنامــه

گروه ھدفگروه مادر
مقطع

رشتــه
نـــام رشتــه

کد

رشتــه
رتبــه

امتیاز

کمیته

ھزینه

روزانه

ھزینه

مجموع

فقط ھیئت

علمی

جراحي عمومي-

جراحي

1.75170000170000اول1722چشم پزشکی*تخصصچشم پزشکي

گوش و گلو و بیني و جراحي

سر و گردن
تخصص

گوش و حلق و بینی و جراحی

سر و گردن*
1.75170000170000اول1727

روانپزشکي و

روانشناسي

1.75170000170000اول1725روانپزشکی*تخصصروانپزشکي

1.75170000170000اول1921روانشناسی بالینیدکتراروانشناسي و مشاوره

کودکان

اعصاب و روان کودکان

فوق

تخصص
1.75170000170000اول2030روانپزشکی اطفال*

فوق

تخصص
1.75170000170000اول20305روانپزشکي کودك و نوجوان

ایمونولوژي و آلرژي بالیني
فوق

تخصص
1.75170000170000اول2029ایمنولوژی و آلرژی اطفال*

بیماري ھاي کودکان
1.75170000170000اول1711بیماریھای کودکانتخصص

1.75170000170000اول17115کودکانتخصص

خون و سرطان کودکان
فوق

تخصص
1.75170000170000اول2018خون و سرطان اطفال*

عفوني کودکان
فوق

تخصص
1.75170000170000اول2026عفونی اطفال*

غدد درون ریز و متابولیسم

کودکان

فوق

تخصص

غدد درون ریز و متابولیسم

کودکان
1.75170000170000اول20195

قلب کودکان1
فوق

تخصص
1.75170000170000اول2022قلب اطفال*

کلیه کودکان
فوق

تخصص
1.75170000170000اول2025کلیه اطفال*

گوارش کودکان
فوق

تخصص
1.75170000170000اول2028گوارش اطفال*

نوزادان

فوق

تخصص
1.75170000170000اول2023نوزادان*

فوق

تخصص

طب نوزادان و پیرامون تولد

نوزادان
1.75170000170000اول20235

بیماري ھاي قلب و عروقگروه ھاي داخلي

1.75170000170000اول1713بیماریھای قلب و عروق*تخصص

فوق

تخصص
1.75170000170000اول2012بیماریھای قلب و عروق*
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پیوست ھای برنامه

دریافتمحرمانهنــوع فایل پیوستعنــوان پیوست

.docبرنامه

https://ircme.ir/Handler/FileHandler.ashx?Id=3fe3d4f440ca59812fac3046376a2dd3

