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 هایآیین نامه تشویقی اعضای هیات علمی جهت شرکت در دوره

 کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

  



 مقدمه:

ای تمامی موسسات های توسعهامروزه از ارتقای کیفیت آموزش به عنوان یکی از مهمترین اهداف در برنامه

ها سعی دارند با فراهم نمودن زمینه مناسب جهت رشد توانمندی آموزشی شود. دانشگاهآموزشی نام برده می

با توجه به اهمیت و ضرورت اعضای هیات علمی خود گام بلندی در راستای دستیابی به این هدف بردارند. 

پایه و کاربردی آموزش پزشکی و افزایش  مفاهیمآشنایی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با 

 های توسعه آموزش دانشگاه آیین نامه حاضر تدوین گردید. برای مشارکت ایشان در برنامهانگیزه 

 تعاریف:

توسط  به صورت رسمی کهآموزش پزشکی دوره تحصیلی  کارشناسی ارشد آموزش پزشکی: هایدوره

جهت تحصیل اعضای هیات مجازی به صورت حضوری یا  از کشورکشور یا خارج  علوم پزشکی هایدانشگاه

 .گرددبرگزار می های علوم پزشکیعلمی دانشگاه

لمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان )طرح آموزش هدفمند عبرنامه توانمندسازی آموزشی اعضای هیات  طاها:

 اساتید(.

مرکز  رئیس دانشکده و مدیر و معرفیموافقت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان که با : 1بند

شوند در آموزش پزشکی معرفی میهای دورهجهت شرکت در  ،مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

 هزینه تحصیلی خود را از دانشگاه علوم پزشکی زنجان دریافت نمایند: %50توانند صورت احراز شرایط ذیل می

برای کارنامه کل سال دوم  برای سطح اول، سال اولکل کارنامه یا  ارائه گواهی پایان سطوح آموزشی -1

 سوم برای سطح سوم سال کارنامه کل سطح دوم و

 و باالتر از آن 16اخذ معدل کل  -2

هزینه پرداخت ایط فوق توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، ر: پس از احراز ش1تبصره 

 انجام خواهد شد. دانشگاه یتوسط معاونت اموزش

پودمانی آموزش پزشکی )حضوری و مجازی( و  1اعضای هیات علمی که گواهینامه مهارتی سطح  :2بند 

و  1شماره به گذراندن بسته آموزشی  پس از ارائه مدارک و مستندات مربوطه را اخذ کرده باشند باالتر از آن

 نیاز ندارند.طاها  2

و ( یو مجاز ی)حضورپودمانی آموزش پزشکی  2اعضای هیات علمی که گواهینامه مهارتی سطح  :3بند 

طاها نیاز  3به گذراندن بسته آموزشی شماره  پس از ارائه مدارک و مستندات مربوطه را اخذ کرده باشندباالتر 

 ندارند.



را اخذ کرده باشند در صورت تمایل  آموزش پزشکی هایدورهاعضای هیات علمی که گواهینامه مهارتی  :4بند

ها آغاز دانشکده EDOها و مدیران توانند به عنوان مسئولین واحدها، کارگروهدانشگاه، می EDCبه همکاری با 

 مند شوند.و از امتیازات مربوطه بهره به همکاری نمایند

دانشگاه  یاموزش یگرنت ها افتیدر تیکه موفق به اخذ مدرک شده باشند در اولو یعلم اتیاعضا ه: 5بند 

 و نصر قرار خواهند گرفت

مصوب سال  آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها 21ماده  2مطابق بند )د( تبصره  :6دبن

با مدرک کارشناسی ارشد آموزش  MPHبه اعضای هیات علمی که موفق به اخذ گواهینامه ملی دوره  ،1391

گیرد. به اعضای هیات علمی شاغل در شوند، یک پایه ترفیع تعلق مییا می پزشکی به عنوان مدرک دوم شده

موسسه که قبل از تاریخ تصویب این سند گواهینامه یا مدرک فوق الذکر را اخذ نموده اند پایه مربوطه صرفا 

 از تاریخ تصویب این بند تعلق خواهد گرفت.

به تصویب شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  10/07/1400بند در تاریخ  6این آئین نامه در 

 درمانی زنجان رسید و از تاریخ تصویب آن الزم االجرا می باشد.

 




