بنام خدا

فراخوان آموزش پسشکی
ثثت ًام ٍ پذیزػ اػضا ّیات ػلوی داًؾگاّْای ػلَم پشؽىی عزاعز وؾَر ٍ اػضای ّیات ػلوی
گزٍُ پشؽىی داًؾگاُ آساد اعالهی تزای تحصیل در هزاحل گَاّیٌاهِ عغح  1تا  ٍ 3وارؽٌاعی
ارؽذ ٍیضُ اػضای ّیات ػلوی اس عزیك داًؾگاُ ػلَم پشؽىی هجاسی

مقدمٍ:
ب هٌظَر تغظ ٍ ارائِ آهَسػ ّای هجاسی ٍ تا ّذف دعتزعی ٍ اعتفادُ
تاعیظ داًؾگاُ ػلَم پشؽىی هجاسی ُ
تواهی اعاتیذ ٍ واروٌاى ًظام عالهت اس ظزفیت ّا ٍ تَاًوٌذی ّای هَجَد در ًظام آهَسػ پشؽىی وؾَر هی
تاؽذ .تز اعاط هصَتِ ؽصت ٍ دٍهیي جلغِ ؽَرای ػالی تزًاهِ ریشی آهَسػ پشؽىی هَرخ
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داًؾگاُ ػلَم پشؽىی هجاسی الذام تِ ارائِ درٍط آهَسػ پشؽىی اس عغَح گَاّیٌاهِ ٍ در ًْایت رؽتِ
وارؽٌاعی ارؽذ آهَسػ پشؽىی ٍیضُ اػضای ّیات ػلوی هی ًوایذ.
ایي دٍرُ تِ هٌظَر تَاًوٌذعاسی اػضای ّیات ػلوی داًؾگاّْای ػلَم پشؽىی ٍ ،در

ًْایت ،تْثَد ػولىزد

آهَسؽی داًؾگاّْا تزگشار هی ؽَد  .در ایي تزًاهِ عؼی ؽذُ اعت تا تَسیغ درٍط دٍرُ وارؽٌاعی ارؽذ آهَسػ
پشؽىی در عِ عغح گَاّیٌاهِ آهَسػ پشؽىی اهىاى ٍرٍد ٍعیغ اػضای ّیات ػلوی تِ ایي دٍرُ ّا فزاّن ؽَد
ٍ در ػیي حال ،در صَرت اتوام درٍط عِ عغح گَاُ یٌاهِ ٍ ػاللوٌذی هتماضیاى تِ اًجام پایاى ًاهِ ،توام ی
درٍط عی ؽذُ تِ ػٌَاى درٍط دٍرُ وارؽٌاعی ارؽذ آهَسػ پشؽىی هؼادل عاسی ؽذ ُ ٍ پظ اس عی درط
رٍػ تحمیك در آهَسػ ٍ اًجام پایاى ًاهِ اهىاى اخذ هذرن وارؽٌاعی ارؽذ آهَسػ پشؽىی ٍجَد دارد.

بروامٍ ديرٌ ي فرایىد آميزشی :
گزٍُ آهَسػ پشؽىی درٍط ایي دٍرُ را تِ صَرت تلَوْای هغتمل ٍ در لا لة عِ دٍرُ گَاّیٌاهِ عغح
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عغح  ٍ 2عغح  3عاسهاًذّی ٍ ارائِ هی وٌذ ٍ اػضای ّیات ػلوی هی تَاًٌذ اتتذا ػٌَاى داٍعلة آساد ٍ در
لالة ته درط یا تزهی ثثت ًام ًوایٌذ  .در صَرت هَفمیت در عی ایي درٍط ٍ دریافت گَاّی آى ،در دٍرُ
وارؽٌاعی ارؽذ آهَسػ پشؽىی ثثت ًام ؽذُ ٍ پظ اس گذراًذى درٍط الشاهی آى هی تَاًذ ًغثت تِ اًتخاب
اعاتیذ راٌّوا ٍ هؾاٍر ٍ ًیش گذراًذى پایاى ًاهِ پضٍّؾی خَد الذام ًوایذ.

شرح ديرٌ َا:
ػٌاٍیي درٍط عِ عغح گَاّیٌاهِ ٍ دٍرُ وارؽٌاعی ارؽذ آهَسػ پشؽىی ؽاهل:
 گًاَیىامٍ سطح  :1درٍط ٍیضُ گَاّیٌاهِ ایي عغح در تز گیزًذُ هْارتْای ػوَهی تذریظ ٍ در ول
ؽاهل ٍ 8احذ خَاّذ تَد .ػٌاٍیي درٍط ؽاهلً :ظزیِ ّای یادگیزی ٍ هْارتْای همذهاتی تذریظ 2
ٍاحذ ،رٍؽْای ارسیاتی داًؾجٍَ 1/5احذ ،تزلزاری ارتثاط هیاى فزدی ٍ هْارت ارتثاط پشؽه تا تیوار 2
ٍاحذ ،تزًاهِ ریشی درعی یه ٍ 1احذ ،همذهات یادگیزی غیز حضَری تصَرت جلغِ تَجیْی  4عاػتِ،
اخالق حزفِ ای ٍ آداب تؼلین ٍ ترتیت در داًؾگاٍُ 1احذ ،همذهات اعتذالل تالیٌی ٍ 0/5احذ تزای
هذرعیي تالیٌی ٍ یا همذهات تفىز ػلویٍ 0/5احذ تزای مدرعیي ػلَم پایِ ،هی تاؽٌذ
 گًاَیىامٍ سطح  :2درٍط ٍیضُ گَاّیٌاهِ ایي عغح در تز گیزًذُ هْارتْای تخصصی تذریظ هی تاؽذٍ .
در ول ؽاهل ٍ 12احذ خَاّذ تَد .ػٌاٍیي درٍط ؽاهل :الگَّای یاددّی ٍ یادگیزی ٍ 2احذ ،عزاحی
آهَسؽی در ػلَم پشؽىی ٍ 2احذ ،رٍؽْای ارسؽیاتی داًؾجَ (آسهًَْای ػولی ٍ تالیٌی ) ٍ 2/5احذ،
تذریظ تالیٌی ٍ 2/5احذ ،وارتزد رایاًِ در آهَسػ ( ًزم افشارّای وارتزدی تزای ووه تِ تذریظ
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ٍاحذ ٍ ،گذراًذى یه درط اختیاری گذراًذى ٍ 2احذ اس تیي درٍط (یادگیزی الىتزًٍیه ٍ 2احذ،
التصاد آهَسػ ٍ 2احذ ،التصاد عالهت ٍ 2احذ ،آهَسػ پشؽىی هثتٌی تز تْتزیي ؽَاّذٍ 2احذ ،تَعؼِ
تَاًوٌذیْا ٍ ارسؽیاتی ّیات ػلویٍ 2احذ ،هتَى تخصصی آهَسػ پشؽىی تِ ستاى اًگلیغی

ٍ 2احذ،

فٌَى ًگارػ ػلویٍ 2احذ) اجثاری هی تاؽذ.
 گًاَیىامٍ سطح  :3درٍط ٍیضُ گَاّیٌاهِ ایي عغح در تز گیزًذُ هْارتْای هذیزیت ٍ رّثزی آهَسؽی
هی تاؽذ ٍ .در ول ؽاهل ٍ 10احذ خَاّذ تَد  .ػٌاٍیي درٍط ؽاهل  :تزًاهِ ریشی درعی دٍ ٍ 2احذ،
عزاحی ،اجزا ٍ ارسؽیاتی وارگاّْای آهَسؽی ٍ 1احذ ،رّثزی ٍ هذیزیت آهَسؽی

ٍ2احذ ،رٍؽْای

ارسؽیاتی تزًاهِ ٍ 2احذ ،آهَسػ ٍ ارسیاتی اعتذالل تالیٌی ٍ 1احذ(تزای هذرعیي تالیٌی ) ،آهَسػ ٍ

ارسیاتی تفىز اًتمادیٍ 1احذ ( تزای هذرعیي ػلَم پایِ ) ٍ ،گذراًذى ٍ 2احذ درط اختیاری ضزٍری اس
تیي درٍط (یادگیزی الىتزًٍیهیٍ 2احذ ،التصاد آهَسػ ٍ 2احذ ،التصاد عالهت

ٍ 2احذ ،آهَسػ

پشؽىی هثتٌی تز تْتزیي ؽَاّذ ٍ 2احذ ،تَعؼِ تَاًوٌذیْا ٍ ارسؽیاتی ّیات ػلوی

ٍ 2احذ ،ستاى

اًگلیغی تزای هتَى آهَسػ پشؽىیٍ 2احذ ،فٌَى ًگارػ ػلویٍ 2احذ) هی تاؽٌذ.
 کارشىاسی ارشد :ایي عغح در تز گیزًذُ هْارت داًؼ پضٍّی آهَسؽی هی تاؽذ ٍ در ول ؽاهل ٍ 8احذ
خَاّذ تَد .ػٌاٍیي درٍط ؽاهل :ؽیَُ ّای تحمیك در آهَسػ ٍ 4احذ ٍ پایاى ًاهِ وارؽٌاعی ارؽذ 4
ٍاحذ وِ تِ یىی اس دٍ ؽىل  :پایاى ًاهِ هزعَم دٍرُ ّای وارؽٌاعی ارؽذ ٍ یا گشارػ اًجام یه پزٍصُ
الذام پضٍّی هصَب در هحل وار ػضَ ّیات ػلوی ،هی تاؽذ.
شرایط متقاضیان:
تواهی اػضای ّیات ػلوی داًؾگاّْا ٍ داًؾىذُ ّای ػلَم پشؽىی عزاعز وؾَر ٍ اػضای ّیات ػلوی گزٍُ
پشػوی داًؾگاُ آساد اعالهی ،تا ّز ًَع راتغِ اعتخذاهی ٍ تذٍى ّیچگًَِ ؽزط عٌی هی تَاًٌذ در ایي دٍرُ
ثثت ًام ًوایٌذ.
وحًٌ ثبت وام:
اػالم فزاخَاى ٍ ثثت ًام اٍلیِ هتماضیاى اس عزیك هزوش عٌجؼ آهَسػ پشؽىی تِ آدرط

ایٌتزًتی

 /http://sanjeshp.irاًجام هی ؽَد.
زمان ثبت وام:
ثثت ًام ًیوِ اٍل خزداد هاُ خَاّذ تَد.
زمان شريع ديرٌ:
پظ اس اتوام هزحلِ ثثت ًام اػالم خَاّذ ؽذ.
جُت اطالع از جسئیات بیشتر ایه ديرٌ َا بٍ شیًٌ وامٍ پیً ست ایه فراخًان ي یا يب سایت داوشگاٌ
علًم پسشکی مجازی بٍ آدرس  www.vums.ac.irمراجعٍ ومایید.

