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تاريخ 94/11/14

اطالعيه شماره 6

اطالعيه در خصوص مهلت ویرایش و ثبت نام مجدد آزمون كارشناسي ارشد سال
تحصيلي  99-96و سایر موارد

با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان ،ضمن آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و
اميد سربلندي و تبریک ایام مبارک دهه فجر ،به اطالع داوطلبان عزيز میرساند :
 - 1کليه افرادی که موفق به ثبت نام نشدهاند میتوانند از تاریخ  49/11/11لغایت 49/11/19
همزمان با ویرایش ،میتوانند ثبت نام کنند.
تذکر :افرادی که هزینه ثبت نام را پرداخت نموده و کد پيگيری را دریافت کرده ولی موفق به
ثبت نام نشدهاند ،با همان کد پيگيری ثبت نام را انجام دهند.
 - 1براساس اعالم دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،رشته امتحانی تکنولوژی
آموزش در علوم پزشکی به رشتههای مورد آزمون اضافه شده که اطالعات این رشته به
شرح جدول زیر میباشد.
کليه داوطلبان متقاضی این رشته در صورت احراز شرایط میبایست در رشته امتحانی
آموزش پزشکی ثبت نام نمایند .

 - 3باتوجه به اعالم دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،نظر به اینکه اطالعات
مربوط به برخی از کتب کامل نبوده است ،بدینوسيله اطالعات دقيق منابع رشته
بهداشت روان (بارنگ سبز) به شرح زیر تصحيح میگردد.
رشته
امتحانی

مدارک مورد پذیرش

تكنولوژي
آموزشي در
علوم
پزشكي
(رشته
جديد)

 دارندگان مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپيوسته در کليه رشته های علوم پزشکی ودکتری عمومی در رشته های پزشکی  ،دندانپزشکی و داروسازی که در زمان شرکت در آزمون
شاغل در مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها  ،مراکز آموزش
مهارتهای پزشکی بالينی  ،مراکز آموزش مجازی و یا سامانه های آموزشی (غيردرمانی )
بيمارستانی مشغول به ک ار بوده و مراتب شاغل بودن و تداوم کار آنها در این مرکز می بایست مورد
تأیيد معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.
 دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های تکنولوژی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزیدرسی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی عالوه بر شاغل بودن در مراکز و دفاتر فوق الذکر بایستی
حداقل  1سال سابقه کار در این مراکز و دفاتر داشته باشند و مراتب سابقه کار و شاغل بودن آنها
باید به تأیيد معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.
 دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ناپيوسته در رشته های آموزش پزشکی ،آموزش بهداشت ،برنامه ریزی یادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی ،فناوری اطالعات سالمت ،انفورماتيک پزشکی،
مهندسی پزشکی  ،آموزش جامعه نگر در نظام سالمت و سالمت در رسانه (جهت این گروه از
داوطلبان شاغل بودن و داشتن سابقه کار الزامی نمی باشد)
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رشته

بهداشت روان

منابع

درس

 - 1احتماالت و کاربرد روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربيتی،
آمار و روش تحقيق
انتشارات رشد دکتر دالور – (آخرین چاپ)
 - 1روش های تحقيق کمی و کيفی در علوم تربيتی و روان شناسی
(جلد اول و دوم)  -جوزف گال ترجمه دکتر احمدرضا نصر و همکاران –
تهران -انتشارات سمت
 - 3روش تحقيق در علوم رفتاری دکتر زهره سرمد و
دکتر عباس بازرگان ،الهه حجازی ( -)1343نشر آگه
 - 9رگرسيون چند متغييره در پژوهش های رفتاری کرلينجر
و پد هاورز ترجمه دکتر حسن سرایی انتشارات مرکز نشر
دانشگاهی
کليات روانپزشکی -1خالصه روانپزشکی کاپالن و سادوک آخرین ویراست –ترجمه مظاهر
رضایی -انتشارات ارجمند
و بهداشت روان
-1 - 1روانشناسي باليني جفري پي كرامر،داگالس اي برنستاين و ويكي پرز
(آخرین چاپ)  -مهرداد فيروز بخت
-3 - 1ارتقای سالمت روان -ترجمه :دکتر خواجوی ،مهين درستی ،... ،دکتر
لواسانی و همکاران انتشارات سازمان بهزیستی کشور
اصول روانشناسی-1- 1روانشناسي باليني جفري پي كرامر،داگالس اي برنستاين و ويكي
پرز .ترجمه :مهرداد فيروز بخت فصل بهداشت روانی جامعه نگر
بالينی و مشاوره
-1 - 2روانشناسی سالمت ،جلد دوم ،رابين دیماتيو ،ترجمه موسوی اصل،
ساالری فر ،آذربایجانی و عباسی .فصل های  11 ،11 ،8و 19
 -1زمينه روانشناسی هيلگارد (آخرین چاپ) ترجمه دکتر براهنی و دیگران-
روانشناسی
انتشارات رشد
عمومی و رشد
 -1روانشناسي رشد جلد 1و( 1آخرین چاپ) لورابرك ترجمه يحيي سيد
دمحمي -انتشارات ارس باران
-1 - 1مشاوره پيشگيرانه – رابرت کائين ( )1384ترجمه دکتر سهرابی و
اصول خدمات
همکاران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
بهداشتی
-1 - 1کليات خدمات بهداشتی (جلد دوم) -کی پارکر ،جان اورت پارک
( ،)1343دکتر شجاعی ،دانشگاه علوم پزشکی گيالن – انتشارات سمات

مرکز سنجش آموزش پزشکی
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