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 مقدمه

 ریزیبه موجب مصوبه شصت و دومین جلسه شورای عالی برنامه     دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی،     

شکی مورخ   سی و آیین "عنوان با  02/02/0931آموزش پز شد مجازی      تعدیل برنامه در سی ار شنا نامه دوره کار

توسط دانشگاه    0931از سال  ، "رشته آموزش پزشکی برای تسهیل و گسترش توانمندسازی اعضای هیات علمی      

ها به اعضای هیات علمی دانشگاه  ری از یاست و در حال حاضر جمع کث   م پزشکی مجازی طراحی و ارائه شده  علو

علوم  دانشنننگاهدر این راسنننتا،  باشنننند عنوان فراگیران این برنامه در حال گذراندن دروس مختلف این دوره می

سبت به ثبت     پزشکی  شور، ن سعه آموزش مجازی در ک ضیان در   مجازی، به عنوان متولی امر تو نام و تحصیل متقا

 نماید  میش برنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی اقدام چهارمین مرحله فراخوان پذیرقالب 

 مشخصات دوره

صورت    دوره و 9 سطح  و 0 سطح  ،0 سطح  هایگواهینامه سطح  سه  در مجازی پودمانی آموزش این دوره به 

سی    شنا شد  کار شکی  آموزش ار ارتقای  و دو این برنامه، یک سطح  دروس گذراندنگردد  هدف از می ارائه پز

های مدیریت و لیدرشننی  کسننب مهارتدر سننطح سننوم و  فراگیران های عمومی و تخصننصننی تدری مهارت

در پایان هر سننطح به فراگیران  در صننورت کسننب نمره قبولی  آموزشننی اسننت  در این برنامه مقرر اسننت که 

 ر با مقررات تعلق گیرد  همچنین دریافت گواهینامه تک درس و پایان هر حیطه نیز  براب         سنننطح آن گواهینامه  

پذیر خواهد بود و در صورتی که فراگیران تمایل به اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی      آموزشی امکان 

 سازی دروس الزامی است  نامه و معادلمجازی داشته باشند، گذراندن درس روش تحقیق و پایان

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امتیازات شرکت در این دوره

 نامه تسهیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  الف: امتیازات مرتبط با آیین

نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی، به اعضای هیات علمی که موفق آئین 00ماده  0به استناد اصالحیه بند )د( تبصره  •

 به اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی شوند یک پایه ترفیع تعلق خواهد گرفت  

شیوه ب طب: امتیازات مرتب شی ا   ا  سازی آموز شکده    نامه اجرایی توانمند شگاه/ دان ضای هیات علمی دان های علوم  ع

 پزشکی کشور 

 هادانشگاه جدیداالستخدام علمی هیات اعضای سازی توانمند هایدوره اجرایی نامه شیوه 0 ماده 0 تبصره استناد به •

 زا باالتر و( مجازی و حضوری)  پزشکی آموزش پودمانی یک سطح مهارتی گواهی دارندگان کشور، پزشکی علوم هایدانشکده/

 علمی هیات اعضای مرتبه ارتقای شروط منظور به تدری  هایمهارت به مربوط آموزشی هایدوره گذراندن به نیازی آن

 .ندارند

 ج: سایر امتیازات

های علوم پزشکی کشور در زمینه   به اعضای هیات علمی دانشگاه  سازی مطالب علمی و تخصصی تدری  شده      یکپارچه •

  آموزش پزشکی 

 فراهم نمودن آموزش در هر زمان و در هر مکان برای مندی از فضای مجازی و فناوری اطالعاتبهره •

ر و  دبه منظور تربیت مدرس، لی های علوم پزشکی کشور  آموزش پزشکی از کلیه دانشگاه  مندی از ظرفیت متخصصین   هبهر •

 آموزش پزشکی اسکالر

 واجدین شرایط ثبت نام

 علوم پزشکی سراسرهای ها/ دانشکدهدانشگاه پیمانی، قراردادی و تعهد خدمتی اعضای هیأت علمی رسمی، مختص پودمانی این دوره

های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است  الزم به ذکر است اعضای هیات علمی گروه علوم پزشکی دانشگاه کشور

اهلل و انستیتو پاستور ایران و سازمان انتقال خون و وزارت آزاد اسالمی، علوم بهزیستی و توانبخشی، شاهد، تربیت مدرس، ارتش، بقیه

 توانند در این دوره شرکت نمایند  کی نیز میبهداشت درمان و آموزش پزش

 ثبت نامتاریخ 

 باشد می 01/17/89لغایت  10/17/89بازه زمانی ثبت نام و تکمیل مدارک از تاریخ 

 



 

 نامنحوه ثبت

ضیان الزم متقابدین منظور، گیرد  انجام می نام دانشگاه علوم پزشکی مجازیسامانه ثبت و از طریق الکترونیکیصورت ه ثبت نام ب

را تکمیل  ناممراحل ثبت //vums.ac.irregisret.httpسایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس است با مراجعه به وب

 نمایند  

  ناممدارک الزم برای ثبت

  (مدرک تحصیلی )ضروری آخرینتصویر اسکن 

  (ی)ضرور هیات علمی عضو عنوانه ب حکم کارگزینی آخریناسکن تصویر 

 اسکن تصویر مدرک پایان خدمت برای متقاضیان مذکر 

 اسکن تصویر پشت و روی کارت ملی 

  اسکن تصویر صفحات شناسنامه 

  فایل عک  پرسنلیاسکن 

ت پیگیری درخواسبرای داده خواهد شد   نام از طریق سامانهکد رهگیری ثبتنام و تکمیل مدارک فوق، پ  از پایان مراحل ثبت

 داشتن این کد ضروری است  شما

 شهریه دوره 

ریال به عنوان شننهریه ثابت هر ترم تحصننیلی با انتخاب حداقل یک ماده درسننی و مبلغ   1102222 مبلغ بایسننتمی متقاضننیان

ریال به عنوان شننهریه متغیر به ازای هر واحد درسننی انتخابی از طریق درگاه مالی سننامانه سننما دانشننگاه علوم پزشننکی   030222

 مجازی پرداخت نمایند   

 ارائه گواهینامه

 ناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی شامل موارد زیر است:انواع گواهی در دوره کارش

 گواهی تک درس  -0

 گواهی پایان حیطه -0

 (9و یا  0یا  0گواهی پایان سطح ) -9
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