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 ه خانواد کیپزشمجازی  پودمانی دورهپزشکان عمومی در ویژه پذیرش ثبت نام و فراخوان اولین 

 

 توصیف دوره 

 

شت  شته   ر صين آن،       صي بال هاي تخص ه پزشكي خانواده از ر ست كه متخصّ دمات، سطح اول ارائه خ در يني پزشكي ا

در اين راسالالتا،   نبايند.و  امعه تحت پوشالالا ارائه مي  هاي سالالتمت را به رالالورت  امم و مبتد به ا،راد، خانواده  مراقبت

عنوان پلي به سالالبت برنامه ارالاللي تخصالالصالالي پزشالالكي خانواده و با ت كيد بر    ه طراحي و ا راي يک برنامه كه ميان بر و ب

سته  نقا سئولين محترم وزارت بهداشت        هاي مورد انتظار پزشكان خانواده و ب ستمتي باشد در دستور كار م هاي خدمات 

شكي مجازي در زمينه           آموزش درمان و شگاه علوم پز شبند دان شد تا با تو ه به تجارب ارز شكي قرار گر،ت و مقرر  پز

پودماني به رورت تركيبي براي گروه   هاي مجازي در كشور، اين مركز نسبت به برگزاري اين دوره  بسط و ارائه آموزش 

شكان خانواده در نظ    شكان عبومي كه به عنوان پز شغول ،عالي     هدف پز شور م ستمت ك ستند با هبكاري معاونت  ام  ت ه

 و آموزشي وزارت متبوع اقدام نبايد.  بهداشت

 سالالالتمت كودكان،  نوزادان وخانواده، مراقبت از    يپزشالالالكالزم به ذكر اسالالالت اين برنامه داراي پنو پودمان، مباني       

سالالتمت مادران و بهداشالالت هاي سالالالبندي و مراقبتسالالتمت ميانسالالاالن ، ، هاي سالالني السالالتمت نو وانان و  وانانگروه

 هاي خدماتي كشالور طراحي شالده اسالت و در   هاي كشالور و محتواي بسالته  اسالت كه مطاب  با عوام  عبده بيباري باروري 

رورت ارائه خدمات  شود. ،راگيران پس از طي پودمان هفته ارائه مي 24طول  حداق  هاي آنتين، تجارب يادگيري را به 

نبايند. اين ،راخوان در راسالالتاي   كسالالم ميCCHSر ،يلد ال،عاليت در مراكز خدمات  امم سالالتمت مراقبت سالالرپايي د

  ذب دانشجو براي اين برنامه تدوين شده است.
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 واجدین شرایط ثبت نام 

 اولویت اول

شكان عبومي كه ارتباط 1 شگاه    . پز ستخدامي، قراردادي و طرحي با دان شور دارند و در حال    ا شكي ك هاي علوم پز

 توانند وارد اين دوره شوند. ، ميعنوان پزشک خانواده در نظام ستمت ،علي كشور اشتغال دارنده بحاضر 

 هاي علوم پزشكي كشور . دستياران پزشكي خانواده در حال تحصي  در دانشگاه2

 اولویت دوم 

ه بهاي علوم پزشالالكي كشالالور دارند و در حال حاضالالر ن عبومي كه ارتباط اسالالتخدامي و قراردادي با دانشالالگاهپزشالالكا

 توانند وارد اين دوره شوند.، ميدارندننوان پزشک خانواده در نظام ستمت ،علي كشور اشتغال ع

 اولویت سوم 

توانند به هاي علوم پزشكي كشور ندارند مي  گروه سوم: پزشكاني عبومي كه رابطه استخدامي و قراردادي با دانشگاه    

 رورت داوطلم آزاد در اين دوره شركت نبايند. 

 مزایای شرکت در دوره

 ا،زايا سرانه پرداختي 

  شي گذراندن مو،قيت آميز دوره به عنوان سوب خواهد         بخ شكي خانواده مح صص پز صي  در دوره تخ از تح

 شد. 

 كارگيري دارندلويت  ذب و به ودارندگان اين مدرک ا 

 هت اخذ امتياز بازآموزي پيگيري و اقدام خواهد شد  
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 نحوه ثبت نام 

شگاه علوم پزشكي مجازي به آدرس         -  سامانه ثبت نام دان ست به   register.vums.ac.ir متقاضيان محترم الزم ا

 مرا عه نبوده و مراح  ثبت نام را تكبي  نبايند.

سامي  شد  ا سي  پس از نهايي گانپذير،ته  سايت  هاي الزم،برر شگاه علوم پزشكي مجازي     از طري  وب  تم مياعدان

 شود.

 

               جهت ثبت نام  مدارک مورد نیاز 

 

 

  3*4سنلی عکس پر -1

 تصویر اسکن شده کارت ملی -2

 تصویر اسکن شده کارت عضویت نظام پزشکی -3

 اسکن گواهی اشتغال شامل حکم کارگزینی یا قرارداد استخدامی -4

 اسکن گواهی اشتغال درصورت فعالیت درحیطه پزشک خانواده شهری یا روستایی -5

 اسکن کارت دانشجویی جهت داوطلبان دستیار پزشکی خانواده -6

 

آميز ،رم ثبت نام تكبي  شالالده در سالالامانه،كد رهگيري داده خواهد شالالد و الزم به ذكر اسالالت، پس از ارسالالال مو،قيت

ن براي پيگيري درخواست شبا، داشتن اي   دررورت عدم دريا،ت كدرهگيري ثبت نام شبا با مو،قيت انجام نشده است و      

  .كد رهگيري ضروري است
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 شهریه

 گردد.زير از داوطلبان اخذ مي باشد كه بر اساس  دولمي 18128000اين دوره داراي شهريه به مبلغ 

میزان شهریه اخذ شده از دانشجو  داوطلبان

 )به ریال(

              با ت که ار عیومی  کان   پزشککک

اسککتخدامیق قراردادی و طرحی با 

های علوم پزشکککی کشککور دانشککهاه

دارند و در حال حاضککر به عنوان      

پزشککک خانواده در نظام سکک مت  

فعلی کشککور اشککتغال داشککته و یا     

ندق       ته ا ند وارد این  مینداشکک توان

 دوره شوند. 

    دستیاران پزشکی خانواده در حال

هاه     یل در دانشکک های علوم  تحصکک

 پزشکی کشور 

1.812.800  
یک میلیون و هشتصد و دوزاده 

 هزار و هشتصد ریال

                طه ب که را می  یو ع نی  کا پزشککک

اسکککتککخککدامککی و قککراردادی بککا  

های علوم پزشکککی کشککور دانشککهاه

می      ند  به صکککورت       ندار ند  ن توا

داوطلب آزاد در این دوره شرکت  

 نیایند. 

18.128.000  
هجده میلیون و یکصد و بیست و 

 هشت هزار ریال

 

به منظور پرداخت شهريه متقاضيان محترم بايستي از درگاه سامانه ثبت نام آنتين دانشگاه علوم پزشكي مجازي و          -

 در هنگام تكبي  مراح  ثبت نام، شهريه را واريز نبايند. 

 

 


