
        

                                                      به نام خداوند نون وقلم                                                        

 الکترونیکی یادگیری ارشد کارشناسی مجازی دوره دانشجو در پذیرشکشوری  فراخوان 

 دوره دکترای عمومی مشمول آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان ، علمی هیات اعضایویژه  

مصوبات  به نظر و کشور علوم پزشکی دانشگاه های سطح در الکترونیکی یادگیری متخصصان به حضور افزون روز نیاز و چشمگیر گسترش به توجه با 

علمی و فراهم سازی امکان تحصیل همزمان در دو رشته برای  هیات محترم اعضای سازی توانمند خصوص در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 کتبی, در آزمون در شرکت به نیاز دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت در نظر دارد از طریق  فراخوان و بدون دانشجویان استعداد درخشان، 

 بپذیرد.دانشجو الکترونیکی  یادگیری رشته ارشد کارشناسی مقطع

 "مجازیپذیرش دانشجوی ارشد  "   اینترنتیاز طریق لینک  این اطالعیه، در شده درجموارد  با متقاضیان گرامی می توانند در صورت احراز شرایط مطابق

در صفحه اصلی سایت دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت به آدرس  ثبت نامنسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند. لینک 

https://sme.sbmu.ac.ir  دسترسی است.قابل  

 بخش اول : توصیف دوره آموزشی

 .عال دانشجویان ارائه میشوددوره مذکور به شیوه ترکیبی و با استفاده از روشهای مختلف تدریس با تأکید بر مشارکت ف -1 

 روز برگزار می گردد که دانشجویان موظف هستند در آنها شرکت نمایند. 3دو بلوک حضوری در ابتدا و اواسط نیمسال به مدت حداکثر -2

در   (LMS)مدیریت یادگیریبخش مجازی از طریق ارایه محتوای الکترونیکی، مطالعه مواد آموزشی ارایه شده، انجام و ارسال تکالیف در قالب سامانه -3

 د.طول نیمسال تحصیلی خواهد بو

 ساعت برنامه ریزی و برگزار میشود 2های فوق برنامه به شکل مجازی به صورت جلسات  برنامه -4

  د.برگزار میشو در محل دانشکده مجازی،آموزش پزشکی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دروس به شیوه حضوری ترم پایان آزمون -5

 .واحد میباشد 12و حداکثر  6واحدهای درسی ارائه شده توسط گروه، در هر نیمسال تحصیلی حداقل  -6

 .بینی شده است سال پیش 5سقف مدت مجاز تحصیل در این رشته  -7

https://sme.sbmu.ac.ir/


 شرایط عمومی و اختصاصی  :دومبخش 

 

 : باشند زیر شرح به اختصاصی و عمومی شرایط دارای برای شرکت در فراخوان می بایست متقاضیان

 : عمومی شرایط

 . اسالم مبین دین به عملی التزام و اعتقاد-1     

 فقیه. والیت و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به عملی التزام و اعتقاد-2     

 ایران. اسالمی جمهوری تابعیت-3     

 برخوردار بودن از سالمت و توانمندی جسمانی و روانشناختی.-4    

 اختصاصی : شرایط

 ... و قطعی رسمی آزمایشی، رسمی پیمانی، یکساله، پیمانی قراردادی، از اعم های علوم پزشکی کشور شاغل در دانشگاه علمی هیات اعضای-1

سر کشور، -2 ستفاده شرایط واجد دانشجویان مقطع دکترای عمومی) پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی( سرا نامه تحصیل همزمان در دو  آئین" از ا

 برای تحصیل همزمان در دوره های کارشناسی ارشد مجازی  "درخشان رشته ویژه دانشجویان  استعدادهای

 شیوه برگزاری مصاحبه و پذیرش:  سومبخش 

 به طورکلی آزمون ورودی مشتمل بر دو بخش خواهد بود:ورودی کارشناسی ارشد سال جاری موارد زیر مورد ارزیابی قرار گرفت در آزمون 

 تدریس متقاضیانبخش ارزیابی مستندات و رزومه آموزشی و پژوهشی ، اجرایی ، مدیریتی و  -

یادگیری الکترونیکی می  عوامل موثر بر ادامه تحصیل در رشتهنگرش و دانش زمینه ای، بخش آزمون شفاهی به صورت آنالین که به ارزیابی  -

  پردازد.

 تمامی موارد منطبق باچک لیست های تدوین شده ارزیابی شده و انتخاب دانشجو براساس نمره کسب شده در کل هر دو بخش اعالم می گردد.

تخصصی دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت بررسی شده و اسامی پذیرفته  -علمی مستندات ارسالی به همراه امتیازات مصاحبه در کمیته

 متعاقباً در سایت دانشکده اعالم خواهد شد. آموزشی های نامه و آیین مطابق با ضوابط 1401-1402شدگان برای نیم سال اول 

 بخش چهارم : نحوه ثبت نام وارسال مدارک



با مراجعه  25/06/1401لغایت  15/06/1401از تاریخ  مدارک درخواستی، اطمینان از احراز شرایط و آماده سازیمتقاضیان می توانند پس از  -1

لینک  تنها از طریق ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه اقدام به ثبت نام و ارسال مدارک  نمائید. "پذیرش دانشجوی ارشد مجازی  "به لینک 

 وجود ندارد. ثبت نام حضوری یا ارسال پستی مدارک  و امکان اینترتی امکان پذیر بوده

 :مدارک درخواستی 2-

 اسکن رنگی و با کیفیت تمام صفحات شناسنامه  -1

 اسکن رنگی کارت ملی   -2

 اسکن رنگی کارت پایان خدمت )برای مشموالن نظام وظیفه، تصویر مدرک معافیت تحصیلی( -3

 4*3اسکن رنگی عکس  پرسنلی   -4

 اسکن حکم کارگزینی  )از محل کارفعلی(   -5

دکترای عمومی،دکترای تخصصی (phd)کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکترای تخصصی(اسکن رنگی مدارک تحصیلی مقاطع قبلی  -6

  )بالینی

 نامه موافقت کتبی از باالترین مقام مسئول محل کار جهت ادامه تحصیل در رشته آموزش پزشکی اصل اسکن رنگی  -7

 کارت دانشجویی برای دانشجویان استعداد درخشان، اسکن رنگی  -8

 )دانشجویان استعداد درخشان  (اصل معرفی نامه از دفتر استعداد های درخشان محل تحصیل اسکن  -9

 (CVپژوهشی) –فایل رزومه علمی  -10

  جهت برابر با اصل نمودن ضروری است. مدارک الزم به ذکر است بعد از پذیرش و هنگام ثبت نام در دست داشتن اصل *

 

 پرداخت شهریه :پنجمبخش 

هیات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و  اتمصوب یادگیری الکترونیکیپرداخت شهریه برای این دوره مطابق با شهریه دوره کارشناسی ارشد 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی می باشد. امناء 


