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آموزش زپشکی  رگوه
 

  مجاسی آموسش پششکی پذیزش دانشجوی کارشناسی ارشد  نمایراه
 

: مقدمه

اس )ديرٌ کارؽىاعی ارؽذ آمًسػ پشؽکی مجاسی داوؾگاٌ ػلًم پشؽکی تُزان تًعط گزيٌ آمًسػ پشؽکی 

.  ؽًد ي تا َمکاری داوؾکذٌ مجاسی ارائٍ می( اوؾکذٌ پشؽکیَای آمًسؽی ياتغتٍ تٍ د گزيٌ

: توصیف دوره

کيذ تز مؾارکت فؼال داوؾجًيان ارائٍ أَای مختلف تذريظ تا ت ي تا اعتفادٌ اس ريػ تزکيثیتٍ ؽيًٌ  ديرٌ مذکًر

 . ؽًدمی

ريس ارائٍ  4کذام تٍ مذت حذاکثز  َز ويمغال، در دي تلًك ايل ي آخز ويمغالَای حضًری در َز کالط .1

 . َىذ ؽذخًا

در  ويکی، مطالؼٍ مًاد آمًسؽی ارايٍ ؽذٌ ي اوجام ي ارعال تکاليفمحتًای الکتزياس طزيق ارايٍ تخؼ مجاسی  .2

 . خًاَذ تًدي در طًل ويمغال  قالة عاماوٍ آمًسػ مجاسی

 .ؽًدتزگشار می عاػت در َفتٍ 2تٍ ميشان ( صيروال کالب ي عميىارَای آمًسؽی)حضًری گزيٌ  َایتزوامٍ .3

 . ؽًدتٍ ؽيًٌ حضًری تزگشار می آسمًن دريط .4

 . تاؽذياحذ می 14تا  12تٍ طًر متًعط تيه  ويمغالياحذَای درعی ارائٍ ؽذٌ تًعط گزيٌ، در َز  .5

ياحذ درعی را تا وظز ي مًافقت گزيٌ آمًسؽی  6تحقيلی حذاقل  ويمغالداوؾجًيان مجاسی مًظفىذ در َز  .6

 . ن دريط ارائٍ ؽذٌ اخذ ومايىذاس تی( وياستا ايلًيت دريط پيؼ)

 . تيىی ؽذٌ اعتعال پيؼ 5عقف مذت مجاس تحقيل در ايه رؽتٍ  .7
 

: پذیزش دانشجو



رعاوی در  اطالع .گيزد ؽذٌ تًعط گزيٌ آمًسػ پشؽکی فًرت می پذيزػ در ديرٌ اس طزيق آسمًن يريدی تزگشار

خقًؿ سمان، وحًٌ تزگشاری آسمًن ي ؽزايط پذيزػ اس طزيق عايت داوؾکذٌ مجاسی، عايت گزيٌ آمًسػ 

 . گيزد َای تاتؼٍ داوؾگاٌ فًرت می پشؽکی ي ارعال وامٍ تٍ داوؾکذٌ

داوؾجًيان دکتزای پشؽکی،  ي َمچىيه پشؽکیلًم عگزيٌ ي مذارك تاالتز کارؽىاعی ارؽذ مذرك داروذگان  (1

 .ؽزايط ؽزکت در آسمًن يريدی را داروذ MD-MScوامٍ  دوذاوپشؽکی ي داريعاسی ػمًمی مطاتق آييه

آسمًن يريدی کارؽىاعی ارؽذ تٍ فًرت آسمًن ؽفاَی عاختارمىذ خًاَذ تًد ي مًارد سيز مًرد ارسياتی قزار  (2

 : خًاَىذ گزفت

 تًان ػلمی متقاضی در سميىٍ مثاوی آمًسػ پشؽکی تز اعاط فقًل اوتخاب ؽذٌ اس مىثغ سيز: 

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

 ٌمزتثط تا  َای رسيمٍ متقاضی تا تأکيذ تز عًاتق اجزايی ي پضيَؾی در حًسٌ آمًسػ ي ؽزکت در دير

 آمًسػ پشؽکی

 اوگيشٌ، ػالقٍ ي وگزػ متقاضی تٍ حًسٌ آمًسػ پشؽکی 

 ستان اوگليغی تخققی آمًسػ پشؽکی متقاضی  مُارت 

 َای کار تا کامپيًتز  مُارت(ICDL ) يا ارائٍ گًاَيىامٍ مؼتثز مثىی تز تًاومىذی مذکًر اس عًی متقاضی 

ؽذگان تٍ اػضای  درفذ اس ظزفيت پذيزفتٍ 75داوؾگاٌ،  مىظًر تأميه ويزيی اوغاوی متخقـ آمًسػ پشؽکی تٍ (3

اوذ اختقاؿ  َای آمًسؽی داوؾگاٌ ػلًم پشؽکی تُزان کٍ اس طزيق داوؾگاٌ تًرعيٍ ؽذٌ َيات ػلمی گزيٌ

-درفذ َشيىٍ تحقيل ديرٌ آن دعتٍ اس اػضای َيات ػلمی مؼزفی ؽذٌ تًعط گزيٌ 90داوؾگاٌ . خًاَذ يافت

تز اعاط تزوامٍ جامغ تًاومىذعاسی )ؽًوذ را  ای تاتؼٍ کٍ در آسمًن يريدی پذيزفتٍ میٌَای آمًسؽی ي داوؾکذٌ

َای تىذی داوؾکذٌ عُميٍ. ومايذتأميه می( ؽًرای داوؾگاٌ 1394تيزماٌ  18آمًسؽی اػضای َيات ػلمی مقًب 

ؽی داوؾگاٌ مختلف در ظزفيت يريدی َز عال تًعط مزکش مطالؼات ي تًعؼٍ آمًسػ ي مًافقت مؼايوت آمًس

  .ؽًداوجام می

اس )تا ؽزکت در ديرٌ محل خذمت  داوؾکذٌي گزيٌ آمًسؽی مًافقت   وامٍ تالسم اطؽذگان تًرعيٍ  پذيزفتٍ (4

َای حضًری گزيٌ  در تزوامٍعاػت در َفتٍ  2ي َمچىيه اختقاؿ َای حضًری  ؽزکت در تلًك جملٍ

 . ئٍ دَىذارا ار (يا عميىارَای آمًسؽیوىذ صيروال کالب آمًسػ پشؽکی ما

 


