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مراحل گواهينامه  شاملآموزش پزشكي مجازي هاي دوره شيوه نامه ي ارائه 
از طريق دانشگاه  و كارشناسي ارشد ويژه اعضاي هيات علمي 3تا  1سطح 

  علوم پزشكي مجازي
  :مقدمه
يادگيري الكترونيكي در نظام آموزش عالي سالمت و نيز  وحوزه آموزش مجازي  روزافزون توسعه به باتوجه

دسترسي و استفاده  و با هدفبسط و ارائه آموزش هاي مجازي ه منظور تاسيس دانشگاه علوم پزشكي مجازي ب
 نظام سالمت از ظرفيت ها و توانمندي هاي موجود در نظام آموزش پزشكي كشور، و اساتيد و كاركنانتمامي 

توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي مقام محترم معاونت آموزشي مبني بر ضرورت  پيرو تاكيداتنيز 
و  3تا  1دوره كارشناسي ارشد مجازي آموزش پزشكي در مراحل گواهينامه سطح كشور،  علوم پزشكي

  .ارائه مي گردد از طريق دانشگاه علوم پزشكي مجازي كارشناسي ارشد ويژه اعضاي هيات علمي

توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي، و در نهايت، بهبود عملكرد به منظور   ورهاين د
در اين برنامه سعي شده است با توزيع دروس دوره كارشناسي ارشد آموزش . برگزار مي شودآموزشي دانشگاهها 

ي هيات علمي به اين ، امكان ورود وسيع اعضا)3تا  1سطح (پزشكي در سه سطح گواهينامه آموزش پزشكي 
دوره ها فراهم شود و در عين حال، در صورت اتمام دروس سه سطح گواهينامه و عالقمندي متقاضيان به انجام 
پايان نامه، تمام دروس طي شده به عنوان دروس دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي معادل سازي شود و 

درس روش تحقيق در آموزش و انجام پايان نامه  امكان اخذ مدرك كارشناسي ارشد آموزش پزشكي پس از طي
) پودمانهاي(روس به اين ترتيب، حداكثر انعطاف پذيري در طول مدت تحصيل و انتخاب د. وجود داشته باشد
ود مي آيد، بدون اينكه اعضاي هيات علمي در محصوره مقررات جاري دانشجويي دوره ارشد جكاربردي تر به و

  . گرفتار شوند

مصوبه شصت و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي آموزش پزشكي مورخ با عنايت به  در نتيجه 
تعديل برنامه درسي و آيين نامه دوره كارشناسي ارشد مجازي رشته آموزش پزشكي  "با عنوان 20/10/1394

همكاري هيأت  با دانشگاه علوم پزشكي مجازي، "توانمندسازي اعضاي هيات علمي براي تسهيل و گسترش
و در نهايت  3تا  1گواهينامه سطوح از  ارائه دروس آموزش پزشكيممتحنه و ارزشيابي آموزش پزشكي اقدام به 

بدين منظوردستورالعمل و شيوه . نموده است رشته كارشناسي ارشد آموزش پزشكي ويژه اعضاي هيات علمي
  :دآن بشرح ذيل ارائه مي گردنامه 
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  :شرح دوره
 دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي و، 3و سطح  2، سطح 1گواهينامه هاي سطح اين دوره در سه سطح 

گواهينامه سطح . هدف كلي از دوره گواهينامه سطح يك، كسب مهارتهاي عمومي تدريس است برگزار مي گردد
) تفكيك پايه و بالينيبه ( ، حين و پس از تدريس دو با هدف كسب مهارتهاي تخصصي براي انجام وظايف قبل

نهايتا  .در بر گيرنده مهارتهاي مديريت و رهبري آموزشي مي باشدسوم سطح  دروس ويژه گواهينامه. است
دروس مرحله آخر كه در صورت ثبت نام به عنوان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي ارائه خواهد 

هر مرحله شامل تعدادي دروس اجباري و . شد، كسب مهارت دانش پژوهي در آموزش علوم پزشكي است
  . مالحظه مي شود 1عناوين و تعداد واحد دروس هر مرحله در جدول شماره . تعدادي دروس اختياري است

  :متقاضيانپذيرش ثبت نام و شيوه 

و اعضاي هيات علمي گروه  دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور اعضاي هيات علمي :1ماده
بدون هيچگونه شرط سني مي توانند در اين دوره و  با هر نوع رابطه استخدامي ،دانشگاه آزاد اسالميپزشكي 

  .ثبت نام نمايند
  

دانشگاه علوم پزشكي  ز طريقو فراغت از تحصيل متقاضيان ا پذيرشثبت نام، فرايند مراحل تمامي  :2ماده 
  .مجازي صورت مي گيرد

بديهي است اعضاي هيات علمي الزامي به طي دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي از طريق دانشگاه  :تبصره
مجازي علوم پزشكي ندارند و در صورت اعالم ظرفيت پذيرش، مي توانند كماكان در دوره هاي حضوري يا 

ا رعايت غيرحضوري كارشناسي ارشد آموزش پزشكي كه توسط دانشگاههاي علوم پزشكي ارائه مي شود ب
ارائه دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي از طريق دانشگاه علوم همچنين . مقررات مربوطه شركت نمايند

كه رأسا اقدام به ارائه آن مي كنند برنامه هاي توانمند سازي اعضا هيات علمي دانشگاهها  باپزشكي مجازي 
  .نداردمنافاتي هيچگونه 

  
به عنوان داوطلب آزاد و در قالب تك درس يا گواهينامه سطوح يك تا سه براي طي دروس  متقاضيان :3ماده 

طي موفق دروس سه سطح گواهينامه و اخذ گواهينامه سطح سوم، و ثبت در صورت . نمايند مي ترمي ثبت نام
  . دروس گذرانده  در كارنامه دانشجو منظور مي گردد نمرات نام در دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي، 

  
فراگيران مي توانند دروس طوريكه ه ب استانعطاف پذير  بازه هاي زماني و مكاني ارائه دروس و آزمونها :4ه ماد

پس از و دانشگاهها و گروههاي آموزش مختلف بگذرانند، با هر يك از مدرسين معرفي شده از مربوطه را 
نامه سطوح سه گانه صدور گواهي گذراندن موفق دوره بر اساس هر سطح دانشگاه علوم پزشكي مجازي نسبت به

  .و يا مدرك كارشناسي ارشد اقدام خواهد نمود
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و شيوه ) آموزش تركيبيمجازي و يا كامل بصورت آموزش (استراتژيهاي آموزشي، شيوه ارائه دروس  :تبصره
 ،خود مي توانند متعدد باشد و متقاضيان بسته به شرايط درس ارزيابي فراگيران، بر اساس مدرسين مختلف هر 

  .مختار به انتخاب درس و مدرس مربوطه مي باشند
  

  :ساختار و مديريت آموزشي دوره ها
مستقر در دانشگاه علوم  "آموزش پزشكي مجازي گروه"مديريت، اجرا و ارزشيابي اين دوره توسط  :5ماده 

عنوان عضو ه بافراد معرفي شده . انجام مي گيرد واجد شرايطپزشكي مجازي با مشاركت اعضاي هيات علمي 
 . نماينددر گروه آموزش پزشكي مجازي دانشگاه علوم پزشكي مجازي فعاليت مي مدعو يا و هيات علمي وابسته 

  
با مجوز شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي به كه  گروههاي آموزش پزشكياعضاي هيات علمي  :6ماده 

اعضاي هيات علمي همچنين و عنوان مجري برنامه كارشناسي ارشد آموزش پزشكي حضوري فعاليت مي كنند، 
ساير دانشگاهها از طريق گروه آموزش آموزش پزشكي در كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي مدرك داراي 

  .مربوطه تعيين مي گردندپزشكي مجازي بعنوان مدرسين دروس 
 

 :ي انتخاب واحده شرايط و نحو
مشخص خواهد  دورههيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور در اين اعضاي  تحصيلشهريه  :7ماده 
البته در صورت تصويب هيات امنا مركزي اجازه داده شود تا نسبت به جبران بخشي يا تمام هزينه ثبت نام . شد

توسط ) باشدنامه گواهياتمام دوره هاي منوط به كه (اعضاي هيات علمي در دانشگاه علوم پزشكي مجازي 
  .اقدام نمايددانشگاه هاي مبدا 

با توجه و است، بصورت ترمي گانه و دوره كارشناسي ارشد اين برنامه  در سطوح گواهينامه سهثبت نام  :8ماده 
ضرورت و در صورت بديهي است . خواهد بودبه ارائه ترم تابستاني هر سال تحصيلي شامل سه ترم تحصيل 

حداقل تعداد واحد قابل اخذ در  .خواهد شدفشرده نيز ارائه تحصيلي ترم مقررات آموزشي  بالمانع بودن از نظر
  . ترم محدوديتي ندارد هر
  

براي اعضاي هيات علمي متقاضي گذراندن دوره بر اساس ظرفيت اعالم شده و "تك درس"انتخاب : 9ماده 
  .امكان پذير استاولويت انتخابي 

در صورتيكه تعداد متقاضيان بيشتر از ظرفيت اعالم شده براي انتخاب تك درس ها و اولويت ها باشد  :10ماده
  .گيرد ميداوطلب در ليست انتظار براي ترم آتي قرار 
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  :شرايط انتخاب پايان نامه پژوهشي
نسبت به موفق به اخذ گواهي سطح سوم آموزش پزشكي شده باشد، مي تواند در صورتيكه فراگير  :11ماده 

فرايند انتخاب و . اقدام نمايدمحل گذراندن پايان نامه پژوهشي خود اساتيد راهنما و مشاور و نيز انتخاب 
خواهد در دستورالعمل جداگانه اي تبيين و اعالم  براي متقاضيان كارشناسي ارشدگذراندن پايان نامه پژوهشي 

ويژگيهاي استاد راهنما، مشاور، وظايف و حقوق متقابل آنها در قبال دانشگاه مجازي، نحوه تامين هزينه  .شد
در دستورالعمل جداگانه اي (... انجام پايان نامه، قالب نگارش پايان نامه، الزامات انتشار مقاله حاصل از آن، و 

 .  )مي گرددتبيين 

و مدرك كارشناسي ارشد آمورش نامه سطوح سه گانه هيافراغت از تحصيل و صدور گو
 :پزشكي

در صورتيكه فراگيران هر يك از سطوح را بر اساس كوريكولوم مصوب با موفقيت بگذرانند، دانشگاه  :12ماده 
  .علوم پزشكي مجازي نسبت به صدور گواهي سطح مورد نظر اقدام خواهد كرد

طريق دانشگاه علوم پزشكي مجازي و گذراندن با موفقيت تمامي  در صورت ثبت نام قطعي فراگيران از :13 ماده
و كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مدرك ايشان رأسا توسط  3تا  1واحدهاي درسي دوره گواهينامه سطح 

  .دانشگاه علوم پزشكي مجازي صادر خواهد شد

جايگزين برنامه هاي  گواهي طي دوره سطح يك توسط هيات علمي مي تواند بعنوان دوره معادل و :تبصره
  .توانمند سازي دانشگاهها باشد

بهره مندي از مزاياي تشويقي طي هر يك از مراحل اين برنامه بر اساس آئين نامه مصوب دبيرخانه  :14 ماده
شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي، مصوبات هيأت مميزه مركزي و نيز مصوبات اختصاصي دانشگاهها خواهد 

  .بود

ت ممتحنه و ارزشيابي آموزش ئهي ءاضعا طسوتتبصره  3ماده و  41امه در اين شيوه ن
 ياقآ بانج دييات و حيشوت دروم و نيودتپزشكي و رئيس دانشگاه علوم پزشكي مجازي 

 هب و تفرگ رارق يكشزپ شزومآ و نامرد تشادهب ترازو يشزومآ تنواعم يناجيرال رتكد
  .ديدرگ غالبا ارجا تهج 42/1/5931 خيرات رد 005/961/د هرامش
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  :ضمائم
جدول ارائه و توزيع واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي در مراحل گواهينامه 

  اعضاي هيات علميو كارشناسي ارشد ويژه  3تا  1سطح 
  اختياري  )دروس ويژه گواهينامه(الزامي   )دروس كارشناسي ارشد آموزش پزشكي(الزامي   

  1سطح 

 ) واحد 2( *نظريه هاي يادگيري و مهارتهاي مقدماتي تدريس •

 )واحد 5/1( *روشهاي ارزيابي دانشجو •
 )واحد 2( *ميان فردي و مهارت ارتباط پزشك با بيمار برقراري ارتباط •
  ) واحد 1( *) 1(برنامه ريزي درسي •

جلسه (مقدمات يادگيري غير حضوري  •
 ساعت 4 - )توجيهي

و آداب تعليم و تعلم در اخالق حرفه اي  •
 )واحد 1(*دانشگاه

براي  - )واحد 5/0(مقدمات استدالل باليني  •
 مدرسين باليني 

براي  - ) واحد 5/0(مقدمات تفكر علمي
  مدرسين علوم پايه

  

  2سطح 

  *)واحد 2(  ياددهي و يادگيريالگوهاي  •
 )واحد 2(در علوم پزشكي  طراحي آموزشي •
 )واحد 5/2(آزمونهاي عملي و باليني  - روشهاي ارزشيابي دانشجو •
 )واحد 5/2(تدريس باليني  •
نرم افزارهاي كاربردي براي كمك به تدريس  - كاربرد رايانه در آموزش •

  ) واحد 1(

 2(يادگيري الكترونيك • 
 ) واحد

 2(آموزش اقتصاد  •
 )واحد

 2(اقتصاد سالمت  •
 )واحد

آموزش پزشكي مبتني  •
بر بهترين شواهد 

BEME )2 واحد( 
توسعه توانمنديها و  •

ارزشيابي هيات علمي 
Faculty 

Development 
and Evaluation 

 )واحد 2(
متون (زبان انگليسي  •

 2) (آموزش پزشكي
 )واحد

 2(فنون نگارش علمي  •
  ) واحد

  3سطح 

 )واحد 2( - ) 2(درسيبرنامه ريزي  •
 )واحد 1(طراحي، اجرا و ارزشيابي كارگاههاي آموزشي  •
 )واحد2( رهبري و مديريت آموزشي  •
  )واحد 2(روشهاي ارزشيابي برنامه  •

 1(استدالل باليني آموزش و ارزيابي  •
 براي مدرسين باليني -)واحد

 -) واحد 1(انتقاديتفكر آموزش و ارزيابي  •
  براي مدرسين علوم پايه

كارشناسي
  ارشد  

 ) واحد 4(تحقيق در آموزش  شيوه هاي •

 : به يكي از دو شكل زير) واحد 4(پايان نامه  •

 پايان نامه مرسوم دوره هاي كارشناسي ارشد  •

گزارش انجام يك پروژه مصوب اقدام پژوهي در محل كار عضو  •
  كلمه اي 7000هيات علمي، در قالب مقاله 

   

 


