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  :آدرس دبيرخانه همايش
علوم تشريحي و بيولوژي ملكولي صندوق پستي اصفهان، خيابان هزارجريب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،  دانشكده پزشكي ، گروه 
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 www.seminars.mui.ac.ir/bse    :آدرس اينترنتي كنگره جهت ثبت نام و ارسال خالصه مقاله

  
  

  متخصصين ارجمندپژوهشگران گرامي، اساتيد محترم و 
در همه علوم مخصوصاً علوم پايـه پزشـكي اهميـت بـازنگري در      (Information Explosion)با توجه به پديدة انفجار اطالعات 

لذا گروه علوم تشريحي و بيولـوژي مولكـولي در نظـر دارد بـا     . محتوا و شيوة تدريس در علوم زيست پزشكي غير قابل اجتناب است
بين المللي روشهاي آموزشي در اين عرصه ، بستر تغيير و تحول در آموزش علوم پايه پزشـكي را فـراهم آورد    برگزاري اولين كنگره

  .تا انشااهللا شرايط مناسب براي ادغام افقي و عمودي دروس رشته پزشكي ايجاد گردد
  ر عالقمنـدان دعـوت بـه عمـل     از اساتيد، پژوهشگران، دانش پژوهان و متخصصان رشته هاي مختلف پزشـكي ، علـوم پايـه و سـاي     

مي آيد آثار خود را در راستاي محورهاي اين همايش در قالب سخنراني، پوستر، فيلم، نرم افزار و يا هر گونه ماده كمك آموزشي به 
دربـاره   اين آثارمي تواند. به آدرس اينترنتي زير ارسال نمايند Onlineمنحصراً به صورت  30/2/91زبان انگليسي، حداكثر تا تاريخ 

                                   .يك مشكل در آموزش زيست پزشكي و يا راه حلي براي رفع آن باشد
  دكتر ابراهيم اسفندياري: دبير همايش   
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  محورها و اهداف كنگره

  :محورهاي اين كنگره شامل موضوعات مربوط به آموزش در حيطه دروس ذيل از علوم پايه پزشكي است
  علوم تشريحي  - 1
 فيزيولوژي انساني  - 2
 ژنتيك و بيولوژي انساني - 3

در درجه اول، تبيين مشكالتي كه در خصوص آموزش اين علوم به مخاطباني از گروه هاي مختلف علوم پزشكي و بـويژه دانشـجويان پزشـكي عمـومي،     : اهداف كنگره
وه، واجد بيشترين تعداد بوده و از سوي ديگر بلحاظ تراكم شديد اطالعات در رشـته پزشـكي،   وجود دارد است؛ زيرا از يك سو در بين كل رشته ها، دانشجويان اين گر

  . اصالح روش هاي آموزشي بشدت احساس مي شود
  شـنهاد  و يـا پي  به دنبال هدف نخست، ارائة راهكارهايي است كه از سوي مدرسين و صاحب نظران، براي رفع مشكالت فوق و ارتقاء سطح كيفيت آموزشي يافت شـده 

  .مي شود
  تسهيل قدرت يادگيري و يادآوري در دروس دانشگاهي -1

  بررسي متون باالدستي در مورد آموزش وتسهيل آن ) الف
  تاثير هنر در تسهيل يادگيري) ب
  در ازدياد قدرت يادگيري و يادآوري (Mnemonic Device)تاثير شگفت انگيز تصورات موهومي ) ج

 :فوق مشترك استموضوعاتي كه بين سه گروه  -2
 :وباليني  ادغام اين علوم با ساير دروس علوم پايه -

 )Horizontal Integration( بصورت ادغام افقي 
 )Vertical integration( بصورت ادغام عمودي  

 .ارائه راهكارهايي جديد براي آموزش بخش هايي كه يادگيري آنها دشوار است -
 :استفاده از تكنيكهاي آموزشي از جمله -

• case based learning  
• problem based learning 
• web-based learning 
• didactic lecture  و  role-play 

 موضوعات ويژه علوم تشريحي -3
  آموزش علوم تشريحي در فضاي مجازي -
 آموزش علوم تشريحي كاربردي بويژه براي پزشكان عمومي -

  :به عنوان بخش جانبي كنگره
  :علوم تشريحيارائه بخش هاي ويژه در گروه 

  وب سايت •
  كالس درس و موزة ديجيتال •
 آزمايشگاه بافت شناسي ديجيتال •

 موضوعات ويژه فيزيولوژي -4
  فيزيولوژي باليني -
 طراحي آموزشي و مدل سازي در آموزش فيزيولوژي -

 موضوعات ويژه ژنتيك و بيولوژي -5
 :تصاوير و انيميشن هاي مباحث ژنتيك شامل - 
 DNAساختمان هاي سه بعدي از  •
 پيشرفت هاي جديد در فرآيند يادگيري همانندسازي، رونويسي، ترجمه •
 جهش ها و انحرافات كروموزوم •
 :برنامه آموزش ژنتيك بر پايه - 
 دانش پزشكان و كاربردهاي عملي •
 الگوهاي ارجاع مشاوره ژنتيك •

  مراقبت هاي اوليه ژنتيك - 
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 راهنماي تنظيم خالصه مقاالت

  :مقاالت موارد زير رعايت شودخالصه الزم است در تنظيم 
  عنوان مقاله -1
  وارد گردد Abstractدر قسمت  (Affiliation)نام نويسنده يا نويسندگان به همراه وابستگي سازماني  -2
  اهميت مساله تحقيق وذكر مختصري از پيشينه پژوهش : مقدمه و اهداف -3
  روش اجرا  -4
  )يافته هاي پژوهش(: نتايج -5
  ه گيريبحث و نتيج -6
  مورد 5حداكثر: كلمات كليدي-7
  .كلمه باشند 250خالصه مقاالت بايستي حداكثر شامل  - 8
مراجعـه و پـس از انتخـاب      www.seminars.mui.ac.ir/bse :همكاران محترم جهت ثبت نام و ارسال خالصه مقاله مي توانند بـه آدرس اينترنتـي   -9

در همايش و انتخاب شناسه و رمز عبور اقدام نماينـد كـه بـراي ورود مجـدد بـه       Online  در سمت راست صفحه مذكور نسبت به ثبت نام )ثبت نام(گزينه 
رد، نوع ارائه، تـاريخ و زمـان ارائـه مقالـه      سيستم، ارسال خالصه مقاله، پيگيري و يا ويرايش خالصه مقاله ارسالي و همچنين دريافت نتيجه نهايي پذيرش ويا

الزم بـه تـذكر   . پس از ثبت نام، تاييديه ثبت نام بطورخودكار به آدرس پست الكترونيكي فرد ثبت نام كننده ارسال خواهـد شـد  . مورد استفاده قرار مي گيرد
مايش را در برقراري ارتباط سريع و مؤثر با شركت كنندگان محترم صحيح، مسئولين برگزاري ه E-mailهمراه و آدرس  ،است ارائه نشاني دقيق، تلفن ثابت

  .فرم مربوطه را با دقت كافي تكميل فرمايند Onlineياري خواهد رساند، لذا از كلية همكاران گرامي درخواست مي گردد در هنگام ثبت نام 
ارسـال خالصـه   « ه از طريق شناسه و رمز عبور تعريـف شـده خـود وارد بخـش     همكاران گرامي كه قصد ارائه مقاله دارند مي توانند پس از ثبت نام اولي -10

اين صورت، تاييديه دريافت خالصه مقاله به آدرس پست الكترونيكي  ارسال نمايندكه در Onlineدر همان صفحه شده و خالصه مقاله خود را به صورت  »مقاله
له تا قبل از تاريخ اتمام فرصت ارسال خالصه مقاله مي توانند با اتصال به سيستم نسبت به ويـرايش  در ضمن ارسال كنندگان خالصه مقا. فرستنده ارسال خواهد شد

  .خالصه مقاله ارسالي اقدام نمايند
طريـق سـايت   از  "فابديهي است دبيرخانه همايش از پذيرش مقاالت ارسالي از طريق دورنگار، پست عادي و يا الكترونيكي معذور بوده و ضـروري اسـت عالقمنـدان صـر    

  .همايش نسبت به ثبت نام و ارسال خالصه مقاله اقدام نمايند
صـحت  بـر روي وب در دسـترس خواهـد بـود،      Onlineت در يك شماره فوق العاده از مجله دانشكده پزشكي اصفهان چاپ خواهد شدو خالصه مقاالكليه  -11

  .علمي و ادبي مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان مي باشد
  .در همين مجله چاپ و شكل الكترونيك آن نيز منتشر خواهد شد (Full paper)وازده مقاله برتر نيز به شكل متن كامل د -12
پـذيرش مقـاالت فعـال نخواهـد بـود بـديهي اسـت در         Onlineو پس از آن سيستم  مي باشد 30/2/91 مهلت ارسال خالصه مقاله حداكثر تا تاريخ -12

  .اتب از طريق قسمت اخبار سايت كنگره به اطالع همكاران گرامي خواهد رسيدصورت تمديد مهلت ارسال، مر
  .مي باشد به زبان انگليسيارائه مقاالت در همايش به صورت سختراني و پوستر  -13

  رفاً بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     از اساتيدو پژوهشگران محترمي كه مقاله آنان به صورت سخنراني پذيرفته مي گردد تقاضا مي شـود سـخنراني هـاي خـود راصـ     : تذكر
Power point تهيه و ارائه نمايند.  

  امتياز بازآموزي همايش
  .پس از مشخص شدن امتياز متعاقباً اعالم خواهد شد
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