
  یتعال بسمه

یپزشک آموزش و درمان بهداشت وزارت یفناور و قاتیتحق معاونت  

  ییدانشجو قاتیتحق یها تهیکم یهماهنگ دفتر 

 برنامه پیشنهادی مجموعه کارگاه های کوریکولوم آموزشی دانشجویان کمیته های تحقیقات دانشجوئی کشور
 

 کارگاه اهمیت و ضرورت مطالعات تاریخ پزشکی در علوم پزشکی

 برنامه زمان بندی کارگاه اهمیت و ضرورت مطالعات تاریخ پزشکی در علوم پزشکی

 زمان مدرس مبحث ردیف

 (دقیقه)

 مالحظات

 تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید  1

 بیان اهداف کارگاه

 11  

تعریف کاربردی تاریخ و تمدن  تاریخ پزشکی و -طرح سوال اهمیت تاریخ 2

 (بحث گروهی)

 01   

تفکر ارجحیت منافع جمعی و ملی بر  -علل ایجاد انگیزه در جوامع مختلف 0

 منافع شخصی

 11  

بحث از طریق )کاربرد تاریخ به عنوان یک محرک انگیزه در جوامع مختلف  4

 (مثال هایی از کشورهای گوناگون

 11  

  11  تعریف کاربردی تاریخ 1

  11  ضرورت آشنایی با تاریخ برای دانشجویان علوم پزشکی 6

نقش هویت در شخصیت پزوهشگران، اساتید، دانشجویان و کارمندان یک  7

 دانشگاه

 11  

 -نقش هویت در حرکت علمی و خودباوری جهت حرکت در مرز دانش 8

 تفاوت میان دانشگاه های برتر با دانشگاه های کند تر

 11  

ورهای اروپایی و آمریکا در برخورد با مسئله تاریخ و تاریخ عملکرد کش 9

 (مجالت، کنگره ها و نوع نگاه در جامعه و دانشگاه ها)پزشکی 

 01  

  01  عملکرد کشورهای منطقه در برخورد با مسئله تاریخ و تاریخ پزشکی 11

  21  روش کار در مطالعات تاریخ پزشکی 11

  01  بسترهای پژوهشی موجود 12

  61  کار گروهی 10

  11  پزشکی تاریخ مطالعات به منطقی نگاه نوع پرسش و پاسخ و جمع بندی و 14



 دو: سطح کارگاه

 ساعت 5: مدت کارگاه

 منابع: 

 www.tim.sums.ac.irسایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب دانشگاه علوم پزشکی فارس،  

 www.ricm.tums.ac.irل، سایت موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکم

با توجه به در دسترس نبودن کتب جامع، مدرس در حال تهیه جزوات مربوط به کارگاه است که می تواند بعنوان منبع مورد استفاده *

 .قرار گیرد


