
بنام خدا

آموزش پزشکیفراخوان

در تحصـیل  بـراي  سراسـر کشـور   اعضا هیات علمی دانشگاههاي علوم پزشـکی پذیرشثبت نام و 
از طریق دانشگاه علـوم  و کارشناسی ارشد ویژه اعضاي هیات علمی3تا 1مراحل گواهینامه سطح 

پزشکی مجازي

:مقدمه
دسترسی و اسـتفاده  و با هدف بسط و ارائه آموزش هاي مجازي ه منظور تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مجازي ب

مـی  نظام سالمت از ظرفیت ها و توانمندي هاي موجود در نظام آموزش پزشکی کشوراساتید و کارکنانتمامی 
،20/10/1394شصت و دومین جلسه شوراي عالی برنامه ریـزي آمـوزش پزشـکی مـورخ     بر اساس مصوبه .باشد

اقدام به ارائـه دروس آمـوزش پزشـکی از سـطوح گواهینامـه و در نهایـت رشـته        مجازيدانشگاه علوم پزشکی
. می نمایدکارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضاي هیات علمی 

این دوره به منظور توانمندسازي اعضاي هیات علمی دانشگاههاي علـوم پزشـکی، و در نهایـت، بهبـود عملکـرد      
در این برنامه سعی شده است با توزیع دروس دوره کارشناسی ارشد آموزش . شودآموزشی دانشگاهها برگزار می 

پزشکی در سه سطح گواهینامه آموزش پزشکی امکان ورود وسیع اعضاي هیات علمی به این دوره ها فراهم شود 
یتمـام و در عین حال، در صورت اتمام دروس سه سطح گواهینامه و عالقمندي متقاضیان به انجام پایان نامـه،  

پـس از طـی درس   وهدروس طی شده به عنوان دروس دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی معادل سازي شد
.داردامکان اخذ مدرك کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وجود روش تحقیق در آموزش و انجام پایان نامه 
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:برنامه دوره و فرایند آموزشی

، 1لـب سـه دوره گواهینامـه سـطح     آموزش پزشکی دروس این دوره را به صورت بلوکهاي مسـتقل و در قا گروه
سازماندهی و ارائه می کند و اعضاي هیات علمی می تواننـد ابتـدا عنـوان داوطلـب آزاد و در     3و سطح 2سطح 

فـت گـواهی آن، در دوره   در صورت موفقیت در طـی ایـن دروس و دریا  . قالب تک درس یا ترمی ثبت نام نمایند
کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ثبت نام شده و پس از گذراندن دروس الزامی آن می تواند نسـبت بـه انتخـاب    

.اساتید راهنما و مشاور و نیز گذراندن پایان نامه پژوهشی خود اقدام نماید

:دوره هاشرح
:شاملپزشکیگواهینامه و دوره کارشناسی ارشد آموزش سه سطح عناوین دروس

 دروس ویژه گواهینامه این سطح در بر گیرنده مهارتهـاي عمـومی تـدریس و در کـل     : 1گواهینامه سطح
2نظریه هاي یـادگیري و مهارتهـاي مقـدماتی تـدریس    :عناوین دروس شامل. واحد خواهد بود8شامل 

2رتباط پزشک بـا بیمـار  واحد، برقراري ارتباط میان فردي و مهارت ا5/1واحد، روشهاي ارزیابی دانشجو
ساعته، 4واحد، مقدمات یادگیري غیر حضوري بصورت جلسه توجیهی1واحد، برنامه ریزي درسی یک 

واحـد بـراي   5/0واحد، مقـدمات اسـتدالل بـالینی    1در دانشگاهربیتاخالق حرفه اي و آداب تعلیم و ت
پایه، می باشندواحد براي مدرسین علوم 5/0مدرسین بالینی و یا مقدمات تفکر علمی

 و . دروس ویژه گواهینامه این سطح در بر گیرنده مهارتهاي تخصصی تدریس می باشد: 2گواهینامه سطح
واحـد، طراحـی   2الگوهاي یاددهی و یادگیري : عناوین دروس شامل. واحد خواهد بود12در کل شامل 

واحـد،  5/2)ی و بـالینی آزمونهـاي عملـ  (واحد، روشهاي ارزشـیابی دانشـجو  2آموزشی در علوم پزشکی 
1)نرم افزارهاي کاربردي بـراي کمـک بـه تـدریس    (واحد، کاربرد رایانه در آموزش5/2تدریس بالینی 

واحـد،  2یـادگیري الکترونیـک  (واحـد از بـین دروس   2گذرانـدن  و گذراندن یک درس اختیاريواحد، 
واحد، توسعه 2ر بهترین شواهدواحد، آموزش پزشکی مبتنی ب2واحد، اقتصاد سالمت 2اقتصاد آموزش 

واحـد،  2متون تخصصی آموزش پزشکی بـه زبـان انگلیسـی    واحد، 2توانمندیها و ارزشیابی هیات علمی
.می باشداجباري ) واحد2فنون نگارش علمی

 دروس ویژه گواهینامه این سطح در بر گیرنده مهارتهاي مدیریت و رهبري آموزشـی  : 3گواهینامه سطح
واحـد،  2برنامه ریـزي درسـی دو   : عناوین دروس شامل. واحد خواهد بود10کل شامل و در . می باشد

واحـد، روشـهاي   2واحد، رهبـري و مـدیریت آموزشـی    1طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاههاي آموزشی 
، آمـوزش و  )بـراي مدرسـین بـالینی   (واحد1واحد، آموزش و ارزیابی استدالل بالینی 2ارزشیابی برنامه 



واحد درس اختیـاري ضـروري از   2، و گذراندن )براي مدرسین علوم پایه(واحد1تفکر انتقاديارزیابی 
واحـد، آمـوزش   2واحـد، اقتصـاد سـالمت    2واحد، اقتصاد آمـوزش  2ییادگیري الکترونیک(بین دروس 

واحـد، زبـان   2واحـد، توسـعه توانمنـدیها و ارزشـیابی هیـات علمـی      2پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد
.می باشند) واحد2واحد، فنون نگارش علمی2انگلیسی براي متون آموزش پزشکی

واحد 8این سطح در بر گیرنده مهارت دانش پژوهی آموزشی می باشد و در کل شامل : کارشناسی ارشد
4واحد و پایان نامه کارشناسی ارشـد  4شیوه هاي تحقیق در آموزش : عناوین دروس شامل. خواهد بود
پایان نامه مرسوم دوره هاي کارشناسی ارشد و یا گزارش انجام یک پـروژه  : ه یکی از دو شکلواحد که ب

.در محل کار عضو هیات علمی، می باشدمصوب اقدام پژوهی 

:شرایط متقاضیان

، با هر نوع رابطه اسـتخدامی و  کشور اعضاي هیات علمی دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی سراسرتمامی 
.هیچگونه شرط سنی می توانند در این دوره ثبت نام نمایندبدون 

:نحوه ثبت نام

ثبت نام نهایی و تمـامی  در ادامه معاونت آموزشی دانشگاهها و متقاضیان از طریق اولیه ثبت نام اعالم فراخوان و 
اقـدام  و فراغت از تحصیل متقاضیان از طریـق دانشـگاه علـوم پزشـکی مجـازي      ، آموزش، ارزیابیمراحل پذیرش

.خواهد شد

:زمان ثبت نام

.بودخواهد 30/2/1395تا 15/2/1395ثبت نام از تاریخ  

:زمان شروع دوره

.ثبت نام اعالم خواهد شدمرحله پس از اتمام 

ب سایت دانشگاه وست این فراخوان و یا شتر این دوره ها به شیوه نامه پیوجهت اطالع از جزئیات بی
.مراجعه نماییدir.ac.vums.wwwپزشکی مجازي به آدرس علوم


