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604/000 

50/06/6934 

 ندارد

شتی ردمانی   ت بهدا دما  رئیس محترم دااگشنه / دادکشنه علوم زپشکی و خ

 رئیس محترم دااگشنه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 رئیس محترم دااگشنه علوم زپشکی ارتش

 رئیس محترم دااگشنه شاهد

)  رئیس محترم دااگشنه علوم زپشکی بقیه ا... )عج

 معاون محترم علوم زپشکی دااگشنه آزاد اسالمی

 مدریعامل محترم سازمان ااقتنل خون

ت واکسن و سرم سازی رازی  موسسه تحقیقا  رئیس محترم 

 رئیس محترم انستیتوپاستور اریان

ق شهید رجایی ، ردمانی و تحقیقاتی قلب و رعو موزشی  رئیس محترم مرکز آ

 رئیس محترم دااگشنه رتبیت مدرس
 

 

 باسالم؛
در  "موزش ترکیبی در مقاطع مختلف تحصیلی رشته های علوم پزشکیآیین نامه آ" موضوع به استحضار می رساند   

 مطرح و بشرح ذیل مصوب گردید :  61/3/61شصت و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 
 
 

آیین نامه آموزش ترکیبی در دوره های دکتری عمومی)پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی( مصوب شصت و سوومین   
جهوت   8/6/99/د موورخ  7952/955موضوع ابالغیه شماره  9/3/99ورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ جلسه ش

 .( نیز اجرا شود.Ph.Dمقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی)
 

 

 مراتب جهت اجراء ابالغ می گردد.
 

 رونوشت
 محترم حوزه معاونت جهت اطالع و اقدام مقتضی  مدیران و دبیران -

 دبیر محترم شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی جهت اطالع  -

 واحد خدمات ماشینی جهت اطالع و اقدام مقتضی  -
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 /د7052/055

50/50/5930 

 دارد

شتی ردمانی ........... .  رئیس محترم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 سالم عليكم
اي موفه  رر   به منظور ارتقاي کيفي و کمي آموزش عالي، تجربهه  منديازفضايمجازيبهرههمانطور که مستحضرید       

ز جملهه محورههایي اسهت کهه رر     سياري از کشورهاي مختلف بوره است. توسعه آموزش مجازي رر حوزه علوم پزشکي اب

 مورر توجه ویژه قرار گرفته است.  برنامههايتحولونوآوريدرآموزشعلومپزشکیتدوین 

شده و رر زمينهه ههاي مختلهف بها همکهاري رانشه اهواي علهوم         دانشگاهعلومپزشکیمجازيراهاندازيرر همين راستا 

ناسبي را براي ارائه برخي از رروس رر رشته هاي علهوم پزشهکي بهه    پزشکي کشور همکاري مي نماید. این رانش اه بستر م

 صورت مجازي فراهم آورره است. 

از جملهه روش ههایي   هاي مجهازي شهناخته شهده     که به عنوان موج روم آموزش (Blended Learning)آموزشترکیبی

کهه مهي توانهد    ههاي آمهوزش مجهازي،     ورههاي سنتي و ر اي است از کالس آميخته ومورر توجه قرار گرفته است که رر رنيا 

و زمهاني، هزینهه ههاي آمهوزش را کهاهه راره و رر نوایهت موجهی ارتقهاي عهدالت رر نظهام            يمکان فارغ از محدوریت هاي

 آموزشي کشور گررر.  

تهدوین و   آییننامهآموزشترکیبیدردورههايدکترايعمومی)پزشکی،دندانپزشککیودارواکازي(رر همين راستا 

 مصوب گرریده است.  9/3/5391شصت و سومين جلسه شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي مورخ  رر

ضمن ارسال تصویر آیين نامه مذکور مقتضي است رانشه اهوا و رانشهکده ههاي علهوم پزشهکي متهولي تربيهت روره ههاي         

مفار این آیين نامه را  جازيکشورباهمکاريدانشگاهعلومپزشکیمرکتراي عمومي )پزشکي، رندانپزشکي و راروسازي( 

 اجرا و گزارش اقدامات صورت گرفته رر این زمينه را به این معاونت ارسال نمایند. 
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