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 مجازی آموزش زپشکی  اهیشیوه انهم اراهئ دوره 
 و کارشناسی ارشد وژیه اعضای هیات علمی هس ات یکرماحل گواهیناهم سطح شامل 

گاه علوم زپشکی مجازی  از رطیق دانش
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 مقدمه
یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی سالمم  و نیالز    وحوزه آموزش مجازی  روزافزون توسعه به باتوجه

دسترسی و اسالتااده   و با هدفهای مجازی بسط و ارائه آموزشه منظور تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی ب

 کی کشالور و نظام سمم  از ظرفی  ها و توانمندی های موجود در نظام آموزش پزشال  اساتید و کارکنانتمامی 

های پیرو تاکیدات مقام محترم معاون  آموزشی مبنی بر ضرورت توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاهنیز 

و  3تالا   1دوره کارشناسی ارشالد مجالازی آمالوزش پزشالکی در مراحاله گواهیناماله سال          کشور،  علوم پزشکی

 گردد.ازی ارائه میاز طریق دانشگاه علوم پزشکی مج کارشناسی ارشد ویژه اعضای هیات علمی

و در نهایال  بهبالود عملکالرد     های علوم پزشالکی توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاهبه منظور این دوره 

در این برنامه سالعی شالده اسال  بالا توزیالس دروه دوره کارشناسالی ارشالد        . شودبرگزار میها آموزشی دانشگاه

(، امکان ورود وسیس اعضای هیات علمالی  3تا  1آموزش پزشکی در سه س   گواهینامه آموزش پزشکی )س   

ها فراهم شود و در عین حال، در صورت اتمام دروه سه س   گواهینامه و عمقمندی متقاضیان به به این دوره

سازی شالود  نامه، تمام دروه طی شده به عنوان دروه دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی معادلانجام پایان

-ی ارشد آموزش پزشکی پس از طی دره روش تحقیق در آموزش و انجام پایانو امکان اخذ مدرک کارشناس

-روه )پودمانپذیری در طول مدت تحصیه و انتخاب دنامه وجود داشته باشد. به این ترتیب، حداکثر انع اف

آید، بدون اینکه اعضای هیات علمی در محصوره مقررات جاری دانشجویی دوره ود میتر به وجهای( کاربردی

ریالزی آمالوزش   مصوبه شص  و دومین جلساله شالورای عالالی برناماله    با عنای  به در نتیجه رشد گرفتار شوند. ا

تعدیه برنامه درسی و آیین ناماله دوره کارشناسالی ارشالد مجالازی رشالته      " با عنوان 02/12/1331پزشکی مورخ 

بالا   پزشکی مجالازی دانشگاه علوم ، "توانمندسازی اعضای هیات علمی آموزش پزشکی برای تسهیه و گسترش

 1از س وح گواهینامه  همکاری هیأت ممتحنه و ارزشیابی آموزش پزشکی اقدام به ارائه دروه آموزش پزشکی
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بالدین  و در نهای  رشته کارشناسالی ارشالد آمالوزش پزشالکی ویالژه اعضالای هیالات علمالی نمالوده اسال .            3تا 

 د.گردشرح ذیه ارائه میه نامه آن بمنظوردستورالعمه و شیوه

 رهشرح دو

برگالزار   و دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشالکی  3و س    0، س   1های س   در سه س   گواهینامه این دوره

هدف کلالی از  های عمومی تدریس اس . همچنین س   یک، کسب مهارت گذراندن دروهگردد. هدف کلی از می

 پس از تدریس )باله تاکیالک  های تخصصی برای انجام وظایف قبه، حین و مهارت، کسب س   دو گذراندن دروه

هالای مالدیری  و رهبالری    بالینی( اس . دروه ویژه گواهینامه سال   سالوم در برگیرنالده مهالارت     علوم پایه و علوم

ام به عنوان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد آموزش ن باشد. نهایتاً دروه مرحله آخر که در صورت ثب آموزشی می

وهی در آموزش علوم پزشکی اس . هر مرحله شامه تعدادی دروه پژپزشکی ارائه خواهد شد، کسب مهارت دانش

ممحظاله   1عناوین و تعالداد واحالد دروه هالر مرحلاله در جالدول شالماره       اجباری و تعدادی دروه اختیاری اس . 

 شود. می

 شیوه ثبت نام و پذیرش متقاضیان

 

و اعضای هیات علمی گروه  های علوم پزشکی سراسر کشورها و دانشکدهدانشگاه اعضای هیات علمی :1ماده

تواننالد در ایالن دوره   بدون هیچگونه شرط سنی مالی  و با هر نوع راب ه استخدامی پزشکی دانشگاه آزاد اسممی،

 نام نمایند.ثب 

فرایند ثب  نام، پذیرش و فراغ  از تحصیه متقاضیان از طریق دانشگاه علالوم پزشالکی   مراحه تمامی  :2ماده 

 گیرد.مجازی صورت می
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بدیهی اس  اعضای هیات علمی الزامی به طی دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از طریق دانشگاه  :تبصره

هالای حضالوری یالا    توانند کماکالان در دوره مجازی علوم پزشکی ندارند و در صورت اعمم ظرفی  پذیرش، می

شالود بالا رعایال     مالی های علوم پزشکی ارائاله  غیرحضوری کارشناسی ارشد آموزش پزشکی که توسط دانشگاه

ارائه دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشالکی از طریالق دانشالگاه علالوم     مقررات مربوطه شرک  نمایند. همچنین 

-هیچکنند اقدام به ارائه آن می که رأساًها های توانمند سازی اعضا هیات علمی دانشگاهبرنامه باپزشکی مجازی 

 ندارد.منافاتی گونه 

 

طی دروه گواهینامه س وح یک تا سه به عنوان داوطلب آزاد و در قالب تک دره یا برای  متقاضیان :3ماده 

طی موفق دروه سه س   گواهینامه و اخذ گواهینامه س   سالوم و ثبال    نمایند. در صورت می ترمی ثب  نام

  گردد.دروه گذرانده در کارنامه دانشجو منظور می نمراتنام در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، 

 

تواننالد  فراگیالران مالی  کاله  طالوری ه ب اس پذیر انع اف هاهای زمانی و مکانی ارائه دروه و آزمونبازه :4ماده 

پالس  و های آموزش مختلف بگذرانند ها و گروهدروه مربوطه را با هر یک از مدرسین معرفی شده از دانشگاه

-نسب  به صدور گواهینامه س وح سه از گذراندن موفق دوره بر اساه هر س   دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 گانه و یا مدرک کارشناسی ارشد اقدام خواهد نمود.
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صورت آموزش کامه مجازی و یالا آمالوزش ترکیبالی( و    ه های آموزشی، شیوه ارائه دروه )باستراتژی تبصره:

بسته باله شالرایط   توانند متعدد باشد و متقاضیان می دره شیوه ارزیابی فراگیران، بر اساه مدرسین مختلف هر 

 باشند.مختار به انتخاب دره و مدره مربوطه می ،خود

 هاساختار و مدیریت آموزشی دوره

مستقر در دانشالگاه علالوم    "آموزش پزشکی مجازی گروه"مدیری ، اجرا و ارزشیابی این دوره توسط  :5ماده 

عنالوان عضالو   ه معرفی شده ب گیرد. افرادانجام می واجد شرایطپزشکی مجازی با مشارک  اعضای هیات علمی 

  .نماینددر گروه آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی فعالی  میمدعو یا و هیات علمی وابسته 

 

های علوم پزشکی با مجوز شورای گسترش دانشگاهکه  های آموزش پزشکیاعضای هیات علمی گروه :6ماده 

اعضالای هیالات   همچنالین  و کننالد  پزشکی حضوری فعالی  میبه عنوان مجری برنامه کارشناسی ارشد آموزش 

هالا از طریالق گالروه    آموزش پزشکی در سایر دانشالگاه کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی علمی دارای مدرک 

 گردند.آموزش پزشکی مجازی بعنوان مدرسین دروه مربوطه تعیین می

 

 انتخاب واحده شرایط و نحو

مشالخ    دورههای علوم پزشکی سراسر کشالور در ایالن   علمی دانشگاههیات اعضای  تحصیهشهریه  :7ماده 

هیات امنا دانشگاه علوم پزشالکی مجالازی مقالرر     11/0/1331به استناد پیوس  شماره دوم مصوبه مورخ . گردید

 شد تا شهریه دوره برابر مکانیزم های تبیین شده از متقاضیان اخذ گردد.
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 :ثابتشهریه 
 

  جالدول شالهریه سالالیانه    "به ماهی  پودمانی دوره ها و بر اساه بند مصوب مبنای محاسبه آن با توجه

که در آن اشاره کرده که برای ترم هایی که امکان محاسبه  "مقاطس مختلف تحصیلی و وضعی  دانشجو

کاله شالهریه تخایالف داده     %12واحدی وجود ندارد با نظر هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مجازی 

لغ شهریه ثاب  هر ترم تحصیلی با انتخاب حالداقه یالک مالاده درسالی باله میالزان       شده اس . بنابراین مب

 ریال می باشد که در ابتدای هر ترم تحصیلی از دانشجو اخذ می گردد.181128222

 شهریه متغیر:
واحد درسی به  02با توجه به ماهی  پودمانی و س   بندی برنامه و عدم امکان محاسبه ترم تحصیلی مصوب )

که شهریه تخایف داده شده اس . بنابراین  %12با تصویب هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مجازی ازاء ترم( 

ریال که به ازاء واحد های انتخابی دانشجو محاسبه و اخالذ مالی    131222شهریه متغیر هر واحد درسی به میزان 

 گردد.

 
 

هر سال و اس  بصورت ترمی گانه و دوره کارشناسی ارشد این برنامه در س وح گواهینامه سهنام ثب  :8ماده 

مقالررات   ضرورت و بممانس بالودن از نظالر  در صورت بدیهی اس  . خواهد بودترم تحصیه  دو تحصیلی شامه

  تعداد واحد قابه اخذ در هر ترم محدودیتی ندارد. حداقه .خواهد شدفشرده نیز ارائه تحصیلی ترم آموزشی 

برای اعضای هیات علمی متقاضی گذراندن دوره بر اساه ظرفی  اعمم شالده و  "تک دره"انتخاب  :9ماده 

 پذیر اس .امکاناولوی  انتخابی 
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 شرایط انتخاب پایان نامه پژوهشی

تواند نسالب  باله   یم که فراگیر موفق به اخذ گواهی س   سوم آموزش پزشکی شده باشددر صورتی :11ماده 

اقالدام نمایالد. فراینالد انتخالاب و     انتخاب اساتید راهنما و مشاور و نیز محه گذراندن پایان نامه پژوهشالی خالود   

ای تبیالین و اعالمم خواهالد    در دستورالعمه جداگانه نامه پژوهشی برای متقاضیان کارشناسی ارشدگذراندن پایان

ها در قبال دانشگاه مجازی، نحوه تامین هزیناله  حقوق متقابه آنهای استاد راهنما، مشاور، وظایف و ویژگی شد.

ای در دسالتورالعمه جداگاناله  (نامه، الزامات انتشار مقالاله حاصاله از آن، و ...   نامه، قالب نگارش پایانانجام پایان

 .  )گرددمیتبیین 

 

 

 

 پزشکی فراغت از تحصیل و صدور گواهینامه سطوح سه گانه و مدرک کارشناسی ارشد آمورش
 

که فراگیران هر یک از س وح را بالر اسالاه کوریکولالوم مصالوب بالا موفقیال  بگذراننالد،        در صورتی :11ماده 

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی نسب  به صدور گواهی س   مورد نظر اقدام خواهد کرد.

موفقیال    نام ق عی فراگیران از طریق دانشگاه علوم پزشالکی مجالازی و گذرانالدن بالا    در صورت ثب  :12ماده 

 و کارشناسی ارشد آمالوزش پزشالکی مالدرک ایشالان رأسالاً      3تا  1تمامی واحدهای درسی دوره گواهینامه س   

 توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی صادر خواهد شد.

هالای  تواند بعنوان دوره معالادل و جالایگزین برناماله   گواهی طی دوره س   یک توسط هیات علمی می تبصره:

 باشد. هاتوانمندسازی دانشگاه
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ناماله مصالوب دبیرخاناله    مندی از مزایای تشویقی طی هر یک از مراحه این برنامه بر اساه آئینبهره :13ماده 

هالا  عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، مصوبات هیأت ممیزه مرکزی و نیالز مصالوبات اختصاصالی دانشالگاه    شورای

 خواهد بود.

ت ممتحنه و ارزشیابی آمووزش پزشوکی و   اعضاء هیئتبصره توسط  3ماده و  31نامه در این شیوه

جناب آقوای دکتور یریجوانی    تایید توشیح و مورد و تدوین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی 

 169 511به شوماره د  و  آموزش پزشکی قرار گرفتو معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان 

 گردید.جهت اجرا ابالغ  1395 1 24در تاریخ 
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ارائه و توزیع واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در مراحل گواهینامه سطح  : 1شماره  جدول

 و کارشناسی ارشد  3تا  1

 
 الزامی )دروس کارشناسی ارشد آموزش پزشکی( سطح

 

 اختیاری)دروس کارشناسی ارشد آموزش پزشکی(

 1سطح 

 واحد(  2های مقدماتی تدریس )های یادگیری و مهارتنظریه 

 واحد( 5/1های ارزیابی دانشجو )روش 

 واحد( 2فردی و مهارت ارتباط پزشک با بیمار )برقراری ارتباط میان 

 واحد(  1) ( 1ریزی درسی)برنامه 

 )ساعت 4 -مقدمات یادگیری غیر حضوری )جلسه توجیهی 

 واحد( 1)  ای و آداب تعلیم و تعلم در دانشگاهاخالق حرفه 

 ( 5/0مقدمات استدالل بالینی )ویژه مدرسین بالینی  -واحد 

 ویژه مدرسین علوم پایه –واحد(  5/0مقدمات تفکر علمی )

 

 2سطح 

  ( 2الگوهای یاددهی و یادگیری )واحد 

 ( 2طراحی آموزشی در علوم پزشکی )واحد 

 واحد( 5/2های عملی و بالینی )آزمون -های ارزیابی دانشجوروش 

 واحد( 5/2) تدریس بالینی 

 نرم افزارهای کاربردی برای کمک به تدریس  -کاربرد رایانه در آموزش 

 واحد(  1)

 ( 2یادگیری الکترونیک  )واحد 

 ( 2اقتصاد آموزش )واحد 

 ( 2اقتصاد سالمت )واحد 

  آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهدBEME  

 واحد( 2)

 واحد( 2ها و ارزشیابی هیات علمی )توسعه توانمندی 

 ( )واحد( 2زبان انگلیسی )متون آموزش پزشکی 

 ( 2فنون نگارش علمی  )واحد 

 3سطح 

 واحد( 2) -( 2ریزی درسی )برنامه 

 واحد( 1های آموزشی )طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاه 

  ( 2رهبری و مدیریت آموزشی)واحد 

 واحد( 2های ارزشیابی برنامه )روش 

 ( 1آموزش و ارزیابی استدالل بالینی )برای مدرسین بالینی -واحد 

 ( 1آموزش و ارزیابی تفکر انتقادی  )برای مدرسین علوم پایه -واحد 

کارشناسی 

 ارشد

 واحد(  4های تحقیق در آموزش )شیوه 

 واحد( به یکی از دو شکل زیر:  4نامه )پایان 

 های کارشناسی ارشد نامه مرسوم دورهپایان 

پژوهی در محل کار عضو هیاات علمای،   گزارش انجام یک پروژه مصوب اقدام 

 ایکلمه 0000در قالب مقاله 

 

 


