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معاون محترم آموزشی دانشگاه/ دانشکدههای علوم پزشکی ............

با سالم و احترام

با عنایت به شرایط پیش آماده در سال تحصیلی جاری در امر آموزش دانشجویان ناشی از چالش بیماری کووید 
۱۹ و با عنایت به تصویب اجرای برنامه ترم تابستانی مجازی ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی در 
جلسه شورای عالی آموزش مجازی معاونت محترم آموزشی مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۰۸، مقرر است تا دانشگاه علوم 
پزشکی مجازی به عنوان دانشگاه پیشرو در امر مجازیسازی برنامههای آموزش علوم پزشکی در کشور، ضمن 
رعایت تمامی قوانین مصوب وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با بهرهمندی از ظرفیتهای 
آموزش مجازی و نیز در راستای پاسخگویی جامع به نیازهای دانشجویان نسبت به ارائه برنامه ترم تابستانی 

۹۹ اقدام نماید.
در این راستا برنامه طراحی شده که برای رشتههای مختلف آموزش علوم پزشکی در قالب گروههای آموزشی 
مجازی ژنتیک، علوم تشریح، تغذیه، زبان تخصصی، روانشناسی ، بهداشت، انگل شناسی، قارچ شناسی، باکتری
شناسی، زبان، فیزیولوژی، فارماکولوژی، ایمنولوژی، فیزیک پزشکی و داروسازی بالینی و با تعداد ۵۱ عنوان 
درس است که بر این اساس دانشجویان علوم پزشکی کلیه رشتهها میتوانند نسبت به انتخاب و گذراندن آنها 
اقدام نمایند. الزم به ذکر است مبتنی بر تفاهم نامه منعقد شده با اداره شاهد و ایثارگر وزارت متبوع مقرر 

است تا این دسته از دانشجویان با شرایط اعالم شده در فراخوان حاضر پذیرش و ثبت نام شوند.
در ادامه ضمن ارسال فراخوان و مستندات مربوط به فرایند پذیرش و ثبتنام دانشجویان در ترم تابستانی 
مجازی ۹۹، خواهشمند است دستور فرمایید تا عناوین درسهای ارائه شده، تقویم آموزشی برنامه، جزئیات 
نحوه پذیرش و ثبت نام دانشجویان و همچنین پوستر معرفی دوره به نحو مقتضی به اطالع تمامی دانشکدهها 
و واحدهای تحت پوشش آن دانشگاه/ دانشکده رسانده شود و هماهنگی های الزم جهت شرکت دانشجویان 

در برنامه ترم تابستانی صورت گیرد. 
پیشاپیش از بذل توجه و عنایت جنابعالی/ سرکار عالی سپاسگزاری میشود.  


