
 شیوه نامه پذیرش دانشجو

 

 ات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدم مدیریتِ آموزش پزشکی و  ،دانشکده مجازی

 دانشجو می پذیرد.1400-1401برای نیمسال دوم در مقطع کارشناسی  ارشد آموزش پزشکی مجازی 

 

دانشگاه های علوم پزشکی  سطح درآموزش پزشکی  متخصصان به حضور افزون روز نیاز و چشمگیر گسترش به توجه با

کتبی,  آزمون در شرکت به نیاز دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت در نظر دارد از طریق  فراخوان و بدون، کشور

متقاضیان گرامی می توانند در صورت احراز شرایط  دانشجو بپذیرد. آموزش پزشکی مجازی ارشد کارشناسی مقطع در

نسبت به ثبت نام و  "پذیرش دانشجوی ارشد مجازی "از طریق لینک اینترنتی  ،شیوه نامهاین  در مندرج موارد با مطابق

ارسال مدارک اقدام نمایند. لینک ثبت نام در صفحه اصلی سایت دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت به آدرس 

/https://sme.sbmu.ac.ir   .قابل دسترسی است 
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 :شرکت در فراخوان شرایط عمومی و اختصاصی 

 

 : باشند زیر شرح به اختصاصی و عمومی شرایط دارای برای شرکت در فراخوان می بایست متقاضیان

 : عمومی شرایط

 . اسالم مبین دین به عملی التزام و اعتقاد .1

 فقیه. والیت و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به عملی التزام و اعتقاد .2

 ایران. اسالمی جمهوری تابعیت .3
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 یرسم ،یمانیپ کساله،ی یمانیپ ،یکشور اعم از قرارداد یعلوم پزشک یدانشگاه هاو پایه  بالینی اعضای هیات علمی -1

  یقطع یرسم ،یشیآزما
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 یبرا "استعدادهای درخشان  انیدانشجو ژهیهمزمان در دو رشته و لیآئین نامه تحص"واجد شرایط استفاده از 

  یارشد مجاز یکارشناس یهمزمان در دوره ها لیتحص

 دانشجو رشیدر صورت پذ لیدرخشان محل تحص ینامه از دفتر استعداد ها یارائه  اصل معرف -4

، مراکز بهداشتی درمانی و مراکز مطالعات و توسعه دانشگاه های علوم پزشکیکارکنان معاونت های آموزشی،  -5
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 پذیرشثبت نام و نحوه 

با ورود  5/10/1400لغایت  61/09/1400از تاریخ   ،ت نام احراز شرایط ثب متقاضیان می توانند پس از اطمینان از  -1

از   https://sme.sbmu.ac.ir/صفحه اصلی سایت دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت به آدرس  به

و مدارک خود را ارسال تکمیل فرم مربوطه اقدام  نسبت به " پذیرش دانشجوی ارشد مجازی " لینکطریق 

  .نمایند
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 در صورت پذیرشآموزشی برای تشکیل پرونده   مدارک مورد نیاز 
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 کارت پایان خدمت ) آقایان( اسکن رنگی  -3
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 پزشکی 
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) دانشجویان استعداد درخشان و دارندگان  معرفی نامه از دفتر استعداد های درخشان محل تحصیل اصلاسکن  -9

 مدال المپیاد علمی(

  در دست داشتن اصل جهت برابر با اصل نمودن ضروری است. الزم به ذکر است بعد از پذیرش و هنگام ثبت نام*

 

 شهریه دوره: 

وزارت بهداشت مصوب شهریه دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی  مطابق بابرای این دوره شهریه  پرداخت

  .می باشددرمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 

 شروع دوره:

سایت دانشکده مجازی، از طریق  انتخاب واحد و شروع دورهبازه زمانی  خواهد بود.1400-1401دومدوره در نیم سال برگزاری 

 .گرددمی  رسانی آموزش پزشکی و مدیریت اطالع

 

 

 

 

 


