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 اولین فراخوان

 علوم پزشکی در در دوره فلوشیپ سنجش و ارزیابی ثبت نام

 هیات علمی محترم ءاعضا"و   "های ممتحنه و ارزشیابی )اعضای بورد(هیات محترم اعضای "ویژه 

  هاآزمونگنجینه طراحی سئواالت  مند به مشارکت درعالقه

  های علوم پزشکی سراسر کشوردانشگاهاز  

در  سپاس به درگاه ایزد منان، دانشگاه علوم پزشکی مجازی با همکاری مرکز سنجش آموزش پزشکی با حمد و

های راستای توانمندسازی اعضای هیات علمی و ارتقای عملکرد نظام سنجش و ارزیابی دانشجویان در دانشگاه

ص ورت ه ب  "در علوو  زششو ی یابیفلوشیپ سنجش و ارز" آموزشی برگزاری دوره علوم پزشکی کشور به

های عل وم هیات علمی دانش گاه ءاعضا"و  "های ممتحنه و ارزشیابی )اعضای بورد(هیات ءاعضا" مجازی ویژه

مند هیات علمی عالقه محترم اعضاء "پزشکی سراسر کشورعالقه مند به مشارکت در گنجینه سواالت آزمون ها

 اقدام نموده است. " هاآزمونگنجینه طراحی سئواالت  به مشارکت در

نام دانشگاه عل وم سامانه ثبت با مراجعه به 2/00/89لغایت  5/01/89توانند از تاریخ میمتقاضیان واجد شرایط 

همچن ی  جت ت کس    نام اقدام نماین د.نسبت به ثبت  Register.vums.ac.irپزشکی مجازی به آدرس 

 مراجعه نمایند.   www.vums.ac.irاطالعات بیشتر به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس 

 

 

 

 

 

http://www.vums.ac.ir/
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 مشخصات دوره

 پودمان با عناوی  زیر می باشد: 7دارای  دوره ای 

 ارزیابی دانش پودمان ابزارهای .0

 ها پودمان سایکومتری و تحلیل آزمون .2

 (OSCE) بالینی ساختارمند عینی پودمان آزمون .3

 (MMI)  های متعدد کوتاهپودمان مصاحبه .4

 (WPBA)پودمان ابزارهای ارزیابی در محل کار .5

 تفکر و استداللارزیابی پودمان  .6

 علمی تفکرارزیابی پودمان  .7

 

 های آموزشی علوم پایه و بالینی به تفکیک به شرح زیر است: ای آموزشی دوره در گروههپودمان

 

 

 نا  زودمان 
گذراندن ترتیب 

 هازودمان

 آموزشی های گروه

 علو  بالینی

 1 پودمان ابزارهای ارزیابی دانش

 2 ها پودمان سایکومتری و تحلیل آزمون

 3  (OSCE) بالینی ساختارمند عینی پودمان آزمون

 4 (MMI)های متعدد کوتاه مصاحبه پودمان

 5 (WPBA) پودمان ابزارهای ارزیابی در محل کار

 6 پودمان ارزیابی تفکر و استدالل بالینی

 آموزشی هایگروه

 علو  زایه 

 1 پودمان ابزارهای ارزیابی دانش

 2 ها پودمان سایکومتری و تحلیل آزمون

 3  (OSCE) بالینی ساختارمند عینی پودمان آزمون

 4 (MMI)های متعدد کوتاه پودمان مصاحبه

 5 پودمان ارزیابی تفکر علمی
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 واجدین شرایط ثبت نام

این  رنروه متلنکل از  :های ممتحنه و ارزشییایی ااعضیای ییور  اعضای هیئت علمی عضو هیات.1

علنوم بنالینی و علنوم های های علوم پزشکی کلور در کلیه رشتهاعضای محترم هیات علمی در دانلگاه/ دانلکده

های شورای آموزش پزشکی و تخصصی، داروسازی، دندانپزشکی، علوم پایه و پزشنکی عمنومی پایه در دبیرخانه

 .می باشند

این  رنروه متلنکل از  اعضای هیات علمی عالقه مند یه یحث سنجش و ارزیایی  ر علوم پزشکی :.2

های علوم پزشکی پیمانی و رسمی( در دانلگاه/ دانلکدهاعضای هیات علمی )تعهدات قانونی، سرباز هیئت علمی، 

مند به طراحنی سنوال بنه من نور قنرار دادن در های علوم بالینی و علوم پایه می باشند که عالقهکلور در کلیه رشته

 ای هستند.های سواالت ملی یا منطقهرنجینه

  نحوه ثبت نام

ن ام دانش گاه عل وم پزش کی مج ازی ب ه آدرس س امانه ثب ت توانند با مراجعه ب همیمتقاضیان واجد شرایط 

Register.vums.ac.ir  نام اقدام نمایند.نسبت به ثبت 

 مدارک مورد نیاز

  اسک  کارت ملی با فرمتjpg  

  با فرمت  4*3اسک  عکسjpg  

  آخری  حکم کارگزینی با فرمت تصویرjpg  
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 سنجش و ارزیابی فلوشیپ دوره نام ثبت فرم 

 ت های ممتحنه و ارزشیابی )اعضای بورد(هیئ محترم اعضایویژه 

 
 :*نام 

 * : خانوادگی نام

 ☐زن          ☐ مرد                                  * جنسیت:

 * :ملی کد

 * : همراه تلف  شماره

 * :ثابت تلف  شماره

 * : الکترونیک پست

 * :پستی آدرس

 * :اشتغال محل پزشکی علوم دانشگاه

 علوم پایه بالینی                                                    * :گروه

 باشمنمی باشم             می                              * :(بوردهیات ممتحنه )عضو 

 * :دبیرخانهعضو هیات ممتحنه 

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی 

  پزشکی وبتداشتدبیرخانه شورای علوم پایه 

 دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی 

 دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی 

 دبیرخانه شورای آموزش پزشک عمومی 
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 سنجش و ارزیابی  فلوشیپ دوره نام ثبت فرم

 های علوم پزشکی سراسر کشورعالقه منداعضای هیئت علمی دانشگاه "ویژه 

 هاآزمون گنجینه سواالت طراحی به مشارکت در 

 :*نام 

 * : خانوادگی نام

 * جنسیت:

 مرد  

  زن 

 * :ملی کد

 * : همراه تلف  شماره

 * :ثابت تلف  شماره

 * : الکترونیک پست

 * :پستی آدرس

 * :اشتغال محل پزشکی علوم دانشگاه

 * :عضو هیات علمی

 رسمی 

 پیمانی 

 سرباز هیات علمی 

 تعدات خدمت 

 قراردادی 
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 .است الزامی نام ثبت مراحل ادامه برای نام ثبت فرم در دار ستاره موارد تکمیل

 نمائید تنظیم فارسی به را خود کیبورد آرایش ،فارسی اطالعات ورود برای. 

 در ص ورت ع دم ص حت  .فرمایی د دق ت معتبر و صحیحت صوره ب و ارسال مدارک اطالعات ثبت در

علوم پایه دو گروه هدف آموزش اطالعات و مدارک ارسالی و عدم پرداخت شتریه مشخص شده برای 

 ثبت نام شما لغو خواهد شد. علوم بالینی آموزشیو 

  سامانه دسترسی به  معتبر و غیر تکراری در سامانه ثبت نام دقت فرمایید. پست الکترونیکینسبت به ثبت

باش د. ب ه عب ارتی پس ت م یاساس پست الکترونیکی ثبت ش ده  الکترونیکی نوید بر مدیریت یادگیری

  الکترونیکی برای هر داوطل  اختصاصی است. 

 به ه ر داوطل    ،و پرداخت شتریه سامانه در نام ثبت فرم آمیزموفقیت تکمیل از پس است، ذکر به الزم

و در صورت عدم دریافت کد رهگیری ثبت نام شما با موفقیت انج ام شد  خواهد داده رهگیری کد یک

 است.  نشده

 ننهیرزثبت نام، پن  از ثبنت اطالعنات و ارسنال مندار ، در سامانه  االکترونیکی شهریه پرداخت به من ور 

پن  از دریاتنت کند و  دینرا انجام ده  و پرداخت نموده کیکل صفحه  ییپا قسمت در   "شهریهپرداخت "

  ی کنید.نزد خود نگهدارو  کرده  هیته نتیپررهگیری از صفحه 
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 شهریه دوره 

 باشد:به شرح زیر می علوم پزشکی در شتریه دوره فلوشیپ سنجش و ارزیابی میزان

 گروه هدف ردیف
 شهریه ثبت نام

 مسیر علوم پایه مسیر بالینی

 هیات ممتحنه و ارزشیابی)اعضا بورد( محترم اعضای  .1
توسط معاونت 

متبوع  وزارت آموزشی

 گردد.پرداخت می

توسط معاونت 

 وزارت متبوع آموزشی

 گردد.پرداخت می

2.  

های علوم پزشکی هیئت علمی دانشگاه محترم اعضای

طراحی عالقه مند به مشارکت در که  سراسر کشور

 هستند.  هاآزمونگنجینه سواالت 
 ریال 8496111 ریال 04228111

 

 

 های زیر تماس حاصل نمایند. با شماره تلف  توانندنام میمتقاضیان جتت هر گونه سوال یا اشکال در ثبت 

 260داخلی  120 – 99514156 سرکار خانم متندس هادیان به شماره تلف   گویی فنی:زاسخ

 604داخلی  120- 40034سرکار خانم ردایی به شماره تلف   گویی آموزشی:زاسخ

 

 


