
       بنام خداوند جان و خرد
 

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

سنجش آموزش پزشکی در راستای توانمندسازی اعضای هیات علمی و ارتقای

عملکرد نظام سنجش و ارزیابی دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشگی کشور

برای دومین بار، به برگزاری دوره آموزشی "پودمانی سنجش و ارزیابی در علوم

پزشکی" به صورت مجازی ویژه "اعضاء هیات های ممتحنه و ارزشیابی (اعضای

بورد)" و "اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشورعالقه مند
به مشارکت در گنجینه سواالت آزمون ها" اعضاء محترم هیات علمی عالقه  مند

به مشارکت در طراحی سئواالت گنجینه آزمون ها"  اقدام نموده است.

راهنمای ثبت نام و شرکت در دومین دوره پودمانی

سنجش و ارزیابی د رعلوم پزشکی
ویژه اعضای محترم هیات های ممتحنه و ارزشیابی (اعضای بورد)" و "
اعضای محترم هایت علمی عالقه مند به مشارکت در طراحی سواالت

گنجینه آزمون ها از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور"

با امید به موفقیت شما فراگیر محترم:
 متقاضیان محترم توجه فرمایید قبل از شروع ثبت نام می بایست فایل راهنمای ثبت نام را با

دقت مطالعه فرمایید.

 جهت تکمیل فرم ثبت نام در این دوره به سامانه ثبت نام آنالین دانشگاه علوم پزشکی مجازی به
آدرس http://register.vums.ac.ir وارد شوید.

این دوره دارای 7 پودمان با عناوین زیر می باشد:

1. ابزارهای ارزیابی دانش
2. سایکومتری و تحلیل آزمون ها 

(OSCE) 3. آزمون بالینی ساختارمند عینی
(MMI) 4. مصاحبه  های متعدد کوتاه

(WPBA)5. ابزارهای ارزیابی در محل کار
6. ارزیابی تفکر و استدالل

7. ارزیابی تفکر علمی

مقدمه

مشخصات دوره

مسیر آموزشی علوم بالینی

www.vums.ac.ir

پودمان های آموزشی دوره در گروه های آموزشی علوم بالینی به تفکیک به شرح زیر

است: 

 
ابزارهای ارزیابی دانش

سایکومتری و تحلیل آزمون ها 

 (OSCE) آزمون  بالینی ساختارمند عینی

(MMI) مصاحبه  های متعدد کوتاه

(WPBA) ابزارهای ارزیابی در محل کار

ارزیابی تفکر و استدالل بالینی

 



پودمان های آموزشی دوره در گروه های آموزشی علوم پایه به تفکیک به شرح زیر است: 

ابزارهای ارزیابی دانش

سایکومتری و تحلیل آزمون ها 

 (OSCE) آزمون  بالینی ساختارمند عینی

(MMI) مصاحبه  های متعدد کوتاه

ارزیابی تفکر علمی

متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه ثبت  نام دانشگاه

علوم پزشکی مجازی به آدرس Register.vums.ac.ir  نسبت به ثبت-
نام اقدام نمایند. 

1.اعضای هیئت علمی عضو هیات  های ممتحنه و ارزشیابی (اعضای بورد):
این گروه متشکل از اعضای محترم هیات علمی در دانشگاه/ دانشکده  های علوم

پزشکی کشور در کلیه رشته  های علوم بالینی و علوم پایه در دبیرخانه  های شورای

آموزش پزشکی و تخصصی، داروسازی، دندانپزشکی، علوم پایه و پزشکی عمومی

می باشند.

2.اعضای هیات علمی عالقه مند به بحث سنجش و ارزیابی در علوم پزشکی :
این گروه متشکل از اعضای هیات علمی (تعهدات قانونی، سرباز هیئت علمی،

پیمانی و رسمی) در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور در کلیه رشته های

علوم بالینی و علوم پایه می باشند که عالقه  مند به طراحی سوال به منظور قرار دادن
در گنجینه  های سواالت ملی یا منطقه ای هستند.

مسیر آموزشی علوم پایه

واجدین شرایط ثبت نام

نحوه ثبت نام 

www.vums.ac.ir

از تاریخ 05/04/1401 لغایت 25/04/1401

تاریخ  ثبت نام 



 jpg اسکن کارت ملی با فرمت

 jpg اسکن عکس 3*4 با فرمت 
 jpg تصویر آخرین حکم کارگزینی با فرمت

jpg ابالغ عضویت در بورد با فرمت

در صورت گذارندن موفقیت  آمیز کلیه پودمان های دوره توسط دانشگاه
علوم پزشکی مجازی به شرکت کنندگان واجد شرایط "گواهینامه دوره

سنجش و ارزیابی در علوم پزشکی" اعطا خواهد شد. 

ارزیابی فراگیران در این دوره آموزش مجازی به صورت تکوینی است. روش های ارزیابی

فراگیران عبارتند از:

1.انجام فرایندهای آموزش مجازی در سامانه مدیریت یادگیری نوید شامل مطالعه دقیق
محتواهای آموزشی، مشارکت در بحث گروهی و .......

2. انجام تکالیف مشخص شده در هر پودمان و ارسال آن از طریق سامانه مدیریت
یادگیری نوید 

تبصره: مالک ورود به پودمان بعدی و گذراندن آن انجام فرایندهای آموزشی فوق الذکر بر

مینای گزارش استخراج شده از سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید است.

مدارک مورد نیاز

روش های ارزیابی فراگیران

گواهینامه پایان دوره 

www.vums.ac.ir

شهریه دوره 



LMS با توجه به اینکه نام کاربری و رمز عبور جهت دسترسی به محیط آموزشی 
نوید، همزمان با شروع دوره، به شماره موبایل درج شده در سامانه ثبت نام

توسط فراگیران ارسال خواهد شد. لذا خواهشمند است در ثبت کد ملی، ایمیل

و شماره موبایل معتبر دقت فرمایید.
 الزم به ذکر است، پس از تکمیل موفقیت آمیز فرم ثبت نام در سامانه و
پرداخت شهریه، به هر داوطلب یک کد رهگیری داده خواهد شد و در صورت

عدم دریافت کد رهگیری ثبت نام شما با موفقیت انجام نشده است. 

به منظور پرداخت الکترونیکی شهریه در سامانه ثبت نام، پس از ثبت اطالعات
و ارسال مدارک، گزینه "پرداخت شهریه"   در قسمت پایین صفحه کلیک نموده
و پرداخت  را انجام دهید و پس از دریافت کد رهگیری از صفحه پرینت تهیه

کرده  و نزد خود نگهداری کنید. 
 

برای ورود اطالعات فارسی، کیبورد خود را به فارسی تنظیم

نمائید.

در ثبت اطالعات و ارسال مدارک به صورت صحیح و معتبر
دقت فرمایید. در صورت عدم صحت اطالعات و مدارک

ارسالی و عدم پرداخت شهریه مشخص شده برای دو گروه

هدف آموزش علوم پایه و آموزشی علوم بالینی ثبت نام شما

لغو خواهد شد.

نسبت به ثبت پست الکترونیکی معتبر و غیر تکراری در

سامانه ثبت نام دقت فرمایید. دسترسی به سامانه مدیریت

یادگیری الکترونیکی نوید بر اساس پست الکترونیکی ثبت

شده می¬باشد. به عبارتی پست الکترونیکی برای هر داوطلب

اختصاصی است.  

 
پاسخ¬گویی سامانه ثبت نام: سرکار خانم مهندس هادیان به شماره تلفن  02141134

داخلی 605

پاسخ¬گویی آموزشی: سرکار خانم عشوری به شماره تلفن 41134 -021 داخلی 607

پاسخگویی سامانه نوید: سرکار خانم خوشمرام به شماره تلفن 41134 -021 داخلی 609


