
  است. معتبر « انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ايران »اين سند فقط با مهر نسخه کاغذی  

 ع است.ممنو انجمنرئیس قبلی از مجوز کسب از اين سند بدون  برداری هرگونه کپی 

 
 
 

 

 
 

 

 )کنگره، همايش، سمینار، نشست و ...(وقایع علمی  مدیریت یکپارچه ظامن

 

 اجرایی فوروم های علمی دستورالعمل
(Forum) 

   

 مهر تصویب کننده تائید کننده / تهیه کنندگانتهیه کننده

 دکتر مسعود مطلبی قاين نام: 

 مرکزت بهداشت کار ايرانعضو سمت: 

 ابدکتر علی اکبر بابائی حیدر آ  نام:

 عضو هیئت علمی د ع پ اهواز سمت:

 دکتر مرضیه عربان نام: 

 عضو هیئت علمی د ع پ اهوازسمت: 

 03/37/7037 تاريخ:

 امضا:

 دکتر مسعود مطلبی قاين نام:

 دبیر انجمن سمت:

 30/30/7037 تاريخ:

  امضا:

 دکتر محمد حسین تقديسی نام:

 رئیس انجمن سمت:

 30/30/7037تاريخ: 

  امضا

 



 وقايع علمی  مستندات نظام مديريت يكپارچه

 

شت و ارتقای سالمت اریان  انجمن علمی آموزش بهدا
  IHEPSA-D.10 کد سند:  0 :ويرايش 01 از 2صفحه های علمی  اجرايی فوروم دستورالعمل

 
 

 

 

 

 )کنگره، همايش، سمینار، نشست و ...(وقایع علمی  مدیریت یکپارچه نظام

  

 سوابق تغییرات

 
 .ويرايش صفر اين سند با همکاری گروه آموزش و ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تهیه شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات تاریخ شرح ویرایش ویرایش

 --- 30/30/7037 تهیه سند صفر

    

    

    

    

    

       



 وقايع علمی  مستندات نظام مديريت يكپارچه

 

شت و ارتقای سالمت اریان  انجمن علمی آموزش بهدا
  IHEPSA-D.10 کد سند:  0 :ويرايش 01 از 3صفحه های علمی  اجرايی فوروم دستورالعمل

 
 

 

 مقدمه

[ بوسیله ارايه 0خلق مسايل يا رويدادهايی که ذاتا مبهم و گیج کننده بوده يا ساختارهای نامتعارفی دارند] 

موضوع در قالب نمونه ها و موردهای واقعی و مرتبط با تجارب فراگیران از طريق ارايه اطالعاتی که در آن 

آن موجب کمک به شناخت مسئله  [ با ايجاد تصوير سازی های ذهنی و تبیین2خصوص پیشینه ای دارند]

دستیابی فراگیران به نظرات مختلف در خصوص موضوع مورد بحث در [. 3و درونی سازی آن می شود]

، موجب فراهم نمودن سازوکارهايی برای مواجه نمودن افراد در دفعات متعدد با مفهوم مورد بررسی فوروم

نوعی هر کدام به يكی از ابعاد مسئله می پردازند شده، ارائه نقطه نظرهای مختلف در خصوص مسئله که به 

تحلیل ديدگاه های مختلفی که برای روشن شدن مسئله توسط مدرسان  [،4شده]موجب ترغیب فراگیران 

بیان می شود فرايندهای يادگیری فراگیران را فراهم نموده، و آنها ترغیب می شوند برداشت های نادرست 

[، 6به کارگیری پیش سازمان دهنده های تطبیقی و توضیحی] .[5]دخود را به صورت سوال طرح نماين

[ و فراهم 7ارايه پرسش های راهنما و نكات کلیدی موجب کمک به فراگیران برای تمرکز بر مفاهیم اصلی]

نمودن جو ذهنی تسهیل کننده از طريق گفتمان و تامل انتقادی، و تشويق فراگیران به مشارکت در مباحثه 

بحث ها و ترغیب آنها برای دنبال نمودن ايده های خاص در خالل بحث های به هم پیوسته در و تاکید بر 

 [.8می شود] فوروميک 
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ادانه و نقرآيند ارتقای دانشجويان و متخصصان آموزش بهداشت و ارتقای سالمت برای درک عمیق تر تسهیل ف 

   جامعه. سالمتمرتبط با ارتقای مسائل مفاهیم و 

 

   اهداف جزئی:

  شرکت کنندگان در فوروممبتنی بر شواهد مهارت های پژوهشی توسعه  -0

 توسعه توانمندی های نقد علمی دانشجويان و متخصصان آموزش بهداشت و ارتقای سالمت -2

 نگاری موضوعاته مرتبط با آيندبرای انجام پژوهش  متخصصان رشتهن و دانشجوياايجاد حساسیت در  -3

  ارتقای سالمتآموزش بهداشت و 

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمتعلمی  در پژوهش هایروح مشارکت  تقويت -4

 دستیابی محققان رشته به نظرات ديگران در خصوص پژوهش ها -5

آشنايی متخصصان آموزش بهداشت و ارتقای سالمت با عاليق ساير همكاران و شناسايی همكاران جديد  -6

 در حوزه های تخصصی رشته 

 

  دامنه کاربرد:

توسط انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای  که آموزشی-علمی وقايعکلیه بكارگیری در اين دستورالعمل برای 

 .باشد در هر زمانی قابل اجرا می برگزار يا پشتیبانی می گردد، سالمت ايران
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  مسئولیت ها:

و يک نفر از اعضای دبیرخانه به عنوان  خواهد بود دبیر علمی برنامهبرعهده  دستورالعملمسئولیت اجرای اين 

 سايراز همكاری می توان در اجرای اين دستورالعمل  مسئول هماهنگی اجرايی برای هر فوروم تعیین می گردد.

 بهره گرفت. تكمیلی تتحصیال دانشجويان متخصصان رشته يا

 ریف : تع

 

 فوروم (Forum :) فوروم )مناظره( بعد از پايان پنل، سمپوزيوم يا سخنرانی برگزار می شود و فرصتی

دوباره برای مخاطبین جهت مشارکت از طريق سوال کردن، اظهار ترديد، اعتراض و غیره فراهم می نمايد، 

 [. 9در واقع فوروم مكانیزمی برای بازخورد به شمار می رود]

 

 روش کار:

برگزاری نشست های فوروم در وقايع علمی )کنگره، همايش، نشست و ... ( تحت پوشش فرآيندهای اجرايی برای 

انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ايران، شامل سه مرحله زير می باشد؛ تمام اقدامات بايستی 

 متناسب با فرآيند پیش بینی شده که در ادامه اين سند می آيد صورت پذيرد:

 

  برگزاری برنامه )داوری مقاالت، تعیین اعضای فوروم، آماده سازی اقدامات اجرايی(مرحله اول: قبل از 

 )مرحله دوم: برگزاری برنامه و فوروم ها )اجرای فوروم در خالل برگزاری کنگره 

 )مرحله سوم: پايان برنامه )ارزشیابی، بازخورد و اصالح فوروم ها 
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 قبل از برگزاری کنگره اقداماتمرحله اول: 

رت
ت

ب
ی

 

 مدت / زمان مسئول  فعالیت

  کمیته علمی فراخوان مقاالت کنگره 0

  کمیته علمی فرآيند داوری و انتخاب مقاالت 2

  کمیته علمی  تعیین موضوع مورد بحث در فوروم 3

4 
تعیین يک نفر از اعضای کمیته اجرايی دبیرخانه کنگره به عنوان مسئول 

 هماهنگی اجرايی برای هر فوروم
  کمیته علمی 

  کمیته علمی  مهر فورو رئیستعیین يک نفر از اعضای کمیته علمی کنگره به عنوان  5

6 
 تعیین هر يک از ابعاد موضوع 

 )محتوا، روش ها، بكارگیری نتايج، وضعیت کنونی و آينده(

 کمیته علمی و

 فوروم با رئیس 

 همکاری اعضا

 

  )موافق/ مخالف(تعیین اعضای فوروم  7

  کمیته علمی دسته بندی مقاالت پذيرفته شده بر اساس محورهای اصلی کنگره 8

  کمیته علمی فوروم رئیسارايه مقاالت مرتبط به  9

  فوروم رئیس )مانند يک مطالعه سیستماتیک(انجام يک مرور توصیفی آموزشی از مقاالت  01

00 
 تهیه جدول توصیفی از مقاالت

مکان، نام نويسنده اول، سال انجام مطالعه، تعداد افراد مورد مطالعه، )نوع مطالعه، نام مطالعه، 

 متغیرهای اصلی، نتايج، کاربست( های مربوط بهمشخصات زمینه ای مهم در تحلیل آماری، يافته

  فوروم رئیس

  فوروم رئیس ارايه نتايج مرور توصیفی آموزشی به اعضای فوروم 02

03 
از مجموعه   SWOTجمع بندی و تحلیل نتايج حاصل از مقاالت تحلیل 

 مقاالت بررسی شده
  فوروم رئیس
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04 
احتماال تعیین يک يا دو مقاله بسیار شاخص که دارای نتايج کاربردی موثر 

 باشد، جهت ارائه کوتاه در فوروم

فوروم با  رئیس

 هماهنگی اعضا
 

  فوروم رئیس بندی تحلیل مقاالتدريافت نقدهای اعضای فوروم و جمع  05

  فوروم رئیس انجام شده جهت ارايه در فوروم SWOTتهیه يک نقد منسجم براساس  06

07 
تهیه يک مقدمه، بیان مسئله و اهمیت موضوع کوتاه در خصوص محور 

 فوروم جهت ارايه در صحن
  فوروم رئیس

08 
هماهنگی با نويسنده/ نويسندگان مقاله منتخب و اطالع رسانی در خصوص 

 دقیقه( 0)فقط روش کار و نتايج در شیوه ارائه 
  دبیرخانه کنگره

 فوروم و رئیس تدوين فرم نظر سنجی در خصوص فرآيند اجرای فوروم 09

 دبیرخانه کنگره

 

  فوروم تدوين فرم ارزشیابی جهت ارزشیابی قبل، حین و بعد از 21

  دبیرخانه کنگره تکمیل فرم ارزشیابی قبل از برگزاری فوروم 20

  دبیرخانه کنگره چیدمان صندلی فوروم به صورت نیم دايره بر روی سِن سالن  22

  دبیرخانه کنگره نور و سیستم صوتی جهت مشارکت اعضای فوروم و افراد حاضر در سالن 23

  دبیرخانه کنگره لیبل اسامی اعضای فوروم 24

  دبیرخانه کنگره اطالع رسانی و تبلیغات 25
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 برگزاری کنگره و فوروم ها اقدامات اجرايی حینمرحله دوم: 

ب
تی

تر
 

 مدت / زمان مسئول فعالیت

 دقیقه 7 مجری روی سن سالنجايگاه رئیس فوروم برای استقرار در  دعوت از 7

 دقیقه  2 رئیس فوروم معرفی عنوان، اهداف و نتايج مورد انتظار از برگزاری فوروم  2

 دقیقه 2 رئیس فوروم دعوت از اعضای فوروم و معرفی آنها تا زمان استقرار در جايگاه 0

 ارائه يک مقدمه، بیان مسئله و اهمیت موضوع فوروم 4
رئیس يا يکی از 

 اعضای فوروم
 دقیقه 0

 دقیقه 0 نويسنده مقاله )فقط روش کار و نتايج(ارائه يک مقاله شاخص مرتبط با موضوع فوروم  0

 ارايه گزارش مرور توصیفی آموزشی با استفاده از جدول تحلیلی 6
رئیس يا يکی از 

 اعضای فوروم
 دقیقه 73

 نقد نتايج مرور توصیفی از مقاالت منتخب کنگره 7
يکی از اعضای 

 فوروم
 دقیقه 73

وش )محتوا، ربحث و گفتگو بین اعضای فوروم برحسب هر يک از ابعاد موضوع  0

 ها، بکارگیری نتايج، وضعیت کنونی و آينده(
و اعضای  رئیس

 فوروم
 دقیقه 70

 پرسش و پاسخ با مشارکت حضار در سالن 3
مشارکت 

 کنندگان
 دقیقه 03

 دقیقه 73 فورومرئیس  جمع بندی نهايی و و ارائه پیشنهاد برای آينده  73

 دقیقه  33 
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 فوروم ها پايانمرحله سوم: 

ب
تی

تر
 

 مدت / زمان مسئول فعالیت

  دبیرخانه کنگره نظرسنجی از اعضای فوروم 7

  دبیرخانه کنگره نظرسنجی از شرکت کنندگان در فوروم 2

  دبیرخانه کنگره جمع آوری و تحلیل اولیه داده ها 0

  دبیرخانه کنگره ضعف فورومتعیین نقاط قوت و  4

  دبیرخانه کنگره   جمع بندی و نتیجه گیری اولیه 0

  دبیرخانه کنگره بازخورد به اعضای فوروم 6

  دبیرخانه کنگره اخذ نظرات تکمیلی اعضای فوروم 7

  دبیرخانه کنگره موضوع تدوين پیشنهادهايی برای آينده 0

  دبیرخانه کنگره )قبل، حین و بعد(تدوين گزارش عملکرد شامل ارزشیابی فوروم  3

  دبیرخانه کنگره )قبل، حین و بعد(ارائه و گزارش نهايی  73

77 
تهیه يک نقشه راه برای آينده پژوهش های مرتبط با موضوع 

 بحث شده در فوروم
  دبیرخانه کنگره

72 

پیشنهادات به اعضای فوروم، تهیه بازخورد دست آورد ها و 

کمیته علمی و انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

 ايران

  دبیرخانه کنگره

  دبیرخانه کنگره بايگانی گزارش نهايی در دبیرخانه دائم کنگره 70
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