هب انم خدا وند جان و خرد
دانش گاه علوم زپشکی تهران
دانشکده زپشکی
گروه آموزش زپشکی

راهنمای پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی
مقدمه:
دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط گروه آموزش پزشکی (از
گروههای آموزشی وابسته به دانشکده پزشکی) و با همکاری دانشکده مجازی ارائه میشود.
توصیف دوره:
دوره مذکور به شيوه ترکيبی و با استفاده از روشهای مختلف تدريس با تأکيد بر مشارکت فعال دانشجويان ارائه
میشود.
 .1کالسهای حضوری در هر نيمسال ،در دو بلوك اول و آخر نيمسال هر کدام به مدت حداکثر  4روز ارائه
خواهند شد.
 .2بخش مجازی از طريق ارايه محتوای الکترونيکی ،مطالعه مواد آموزشی ارايه شده و انجام و ارسال تکاليف در
قالب سامانه آموزش مجازی و در طول نيمسال خواهد بود.
 .3برنامههای حضوری گروه (ژورنال کالب و سمينارهای آموزشی) به ميزان  2ساعت در هفته برگزار میشود.
 .4آزمون دروس به شيوه حضوری برگزار میشود.
 .5واحدهای درسی ارائه شده توسط گروه ،در هر نيمسال به طور متوسط بين  12تا  14واحد میباشد.
 .6دانشجويان مجازی موظفند در هر نيمسال تحصيلی حداقل  6واحد درسی را با نظر و موافقت گروه آموزشی
(با اولويت دروس پيشنياز) از بين دروس ارائه شده اخذ نمايند.
 .7سقف مدت مجاز تحصيل در اين رشته  5سال پيشبينی شده است.

پذیرش دانشجو:
پذيرش در دوره از طريق آزمون ورودی برگزار شده توسط گروه آموزش پزشکی صورت میگيرد .اطالعرسانی در
خصوص زمان ،نحوه برگزاری آزمون و شرايط پذيرش از طريق سايت گروه آموزش پزشکی ،سايت دانشکده
مجازی و ارسال نامه به دانشکدههای تابعه دانشگاه صورت میگيرد.
 )1دارندگان مدرك کارشناسی ارشد و مدارك باالتر گروه علوم پزشکی و همچنين دانشجويان دکترای پزشکی،
دندانپزشکی و داروسازی عمومی مطابق آييننامه  MD-MScشرايط شرکت در آزمون ورودی را دارند.
 )2آزمون ورودی کارشناسی ارشد به صورت آزمون شفاهی ساختارمند خواهد بود و موارد زير مورد ارزيابی قرار
خواهند گرفت:


توان علمی متقاضی در زمينه مبانی آموزش پزشکی بر اساس فصول ( 45و)2، 8، 9 ،18 ،37 ،38 ،42
انتخاب شده از منبع زير:

Dent JA, Harden RM. A practical guide for medical teachers. London: Churchill Livingstone, 2013


رزومه متقاضی با تأکيد بر سوابق اجرايی و پژوهشی در حوزه آموزش و شرکت در دورههای مرتبط با
آموزش پزشکی



انگيزه ،عالقه و نگرش متقاضی به حوزه آموزش پزشکی



مهارت زبان انگليسی تخصصی آموزش پزشکی متقاضی



مهارتهای کار با کامپيوتر ( )ICDLيا ارائه گواهينامه معتبر مبنی بر توانمندی مذکور از سوی متقاضی

 )3دانشگاه علوم پزشکی تهران ،به منظور تامين نيروی انسانی متخصص در رشته آموزش پزشکی از ميان اعضای
هيات علمی گروههای آموزشی ،بخشی از شهريه تحصيل پذيرفته شدگان در دوره کارشناسی ارشد آموزش
پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران را پرداخت میکند .نحوه پرداخت به اين صورت است که شهريه
تحصيلی همه اعضای هيات علمی پذيرفته شده مشمول تخفيف به ميزان  50درصد میشود .عالوه بر اين ،تا
سقف  75درصد از ظرفيت پذيرفته شدگان هر دوره میتوانند از بورسيه به صورت تخفيف تا 90درصد شهريه
تحصيلی برخوردار شوند که مستلزم موافقت گروه آموزشی و دانشکده محل خدمت عضو هيأت علمی و
مشخص بودن فعاليت های مورد انتظار از ايشان در گروه آموزشی با توجه به دوره طی شده است .تعداد اعضای
هيأت علمی برخوردار از اين بورسيه بر اساس جدول سهميهبندی زير صورت میگيرد .ظرفيت ورودی هر سال
بر اساس تعداد اعضای هيات علمی گروههای آموزشی دانشکدهها و نسبت پذيرفته شدگان ورودیهای قبلی
دوره از گروه های آموزشی ،توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش و موافقت معاونت آموزشی دانشگاه تعيين
میشود.

دانشکده

سهمیه تسهیالت کارشناسی ارشد آموزش
پزشکی مجازی تا سال 1404

بهداشت

7

پرستاری و مامايی

2

پزشکی

49

پيراپزشکی

1

توانبخشی

1

داروسازی

4

دندانپزشکی

9

طب سنتی

1

فرآيند استفاده از بورسيه به صورت تخفيف تا 90درصد شهريه تحصيلی:


پس از اعالم فهرست قبول شدگان دوره توسط گروه آموزش پزشکی ،کسانی که تمايل به استفاده از
بورسيه مذکور دارند نامه درخواست خود را به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ارائه میدهند.



در صورت بررسی و احراز شرايط ،مکاتبهای از طرف مرکز مطالعات با دانشکده و گروه آموزشی
مربوط صورت میپذيرد



در صورت موافقت گروه آموزشی و دانشکده محل خدمت عضو هيأت علمی متقاضی (موافقت با
شرکت در دوره و همچنين شرکت در بلوكهای حضوری دوره و همچنين اختصاص  2ساعت در
هفته در برنامههای حضوری گروه آموزش پزشکی مانند ژورنال کالب يا سمينارهای آموزشی) و
اعالم چارچوب فعاليتهای مورد نظر برای متقاضی ،وی مشمول بورسيه میشود .در غير اين صورت
مشمول تخفيف به ميزان  50درصد میشود.



ميزان تخفيف در نيمسال های بعد (بيش از  50درصد پايه) بر اساس وضعيت عملکرد آموزشی عضو
هيات علمی تعيين می شود.

