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وب سایت  توانند جهت ثبت انم هبباشد. متقاضیان میمی 0311 ماه  تیر  02لغایت  رخداد ماه  02انم از اتریخ اتریخ ثبت
گاه علوم زپشکی مجازی  زری رماجعه نمایند. هب آردس  دانش

www.vums.ac.ir 

 

 

 

 

 

 برای دانشجویان  مجازی ترم تابستانی برنامه برگزاریفراخوان 

 سراسر کشور علوم پزشکی های/ دانشکدههادانشگاه

 9311در سال 

 3آدرس: دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه یکم، پالک 

 (853داخلی:  022300تلفن:  ،و خدمات آموزشی 182داخلی:  فنی، ) خدمات پشتیبانی  55850588تلفن: 

http://vums.ac.ir 
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کا  اماور    اداره مشاارک   آموزشای و نیاز    محتارم  نا  مجاوز ااادره از مواو  باا   مجازی دانشگاه علوم پزشکی

 ارائاه  باا  را ۹۳۱۱ترم تابستانی سال  درمان و آموزش پزشاکی  دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداش ،

  :نمایدمی گزاربر های علوم پزشکی سراسر کشوردانشکده/هادانشگاه انبرای دانشجوی ذی  شرح به دروس

 مجازی ترم تابستانی  برنامه عناوین دروس ارائه شده در. 9

 گردد. الزم به ذکر است صرفاً بخش نظری دروس ذیل ارائه میتوجه: 

 ردیف  نام درس کد درس  گروه هدف تعداد واحد 

 4 پزشکیژنتیک  421 دانشجویان پزشکی   نظری واحد 2

 2 سانی  ژنتیک ان 44 دانشجویان دندانپزشکی نظری واحد 2

 1 اصول خدمات سالمت  411 دانشجویان پزشکی  نظری ساعت 22

 1 اصول اپیدمیولوژی   411 دانشجویان پزشکی نظری ساعت 11

 5 اصول جمعیت شناسی و سالمت خانواده   411 دانشجویان پزشکی نظری ساعت 11

 2 اصول کلی تغذیه 425 دانشجویان پزشکی  نظری واحد 2

 9 تغذیه در سالمت دهان  91 ویان دندانپزشکی دانشج نظری واحد 4

 8 روانشناسی سالمت   411 دانشجویان پزشکی  نظری واحد 2 

 1  های ارتباطی و مهارت روانشناسی 41 دانشجویان دندانپزشکی نظری واحد 2

 41 مبانی روانشناسی 445 دانشجویان داروسازی نظری واحد 2

 44 4زبان تخصصی  415 دانشجویان پزشکی  نظری واحد 1

 42 2زبان تخصصی  412 دانشجویان پزشکی نظری واحد 1

، دانشجججججججویان پزشججججججکی نظری واحد 1

 دندانپزشکی، داروسازی

با کدهای مرتبط در 

 کوریکولوم

 41 عمومی  انگلیسی زبان 

 41 فیزیولوژی سلول 444 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 41

 45 فیزیولوژی قلب 442 دانشجویان پزشکی ساعت نظری  8

 42 فیزیولوژی گردش خون 445 دانشجویان پزشکی ظریساعت ن 41

 49 فیزیولوژی خون 449 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 5

 48 فیزیولوژی گوارش   442 دانشجویان پزشکی ساعت نظری  41

 41 و تولید مثل  فیزیولوژی غدد 448 دانشجویان پزشکی ساعت نظری  21

 21 وژی تنفسفیزیول 441 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 41

 24 و حواس ویژه فیزیولوژی اعصاب 441 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 21

 22 فیزیولوژی کلیه 441 دانشجویان پزشکی ساعت نظری  42
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 21 4کارآموزی در عرصه داروخانه شهری  11 دانشجویان داروسازی   واحد نظری  4

 21 عمومیکولوژی پزشکی فارما 421 دانشجویان پزشکی ساعت نظری  49

 25 داروشناسی )فارماکولوژی( 41 دانشجویان پرستاری  واحد نظری  2

 22 انگل شناسی  428 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 28

 29 پزشکیقارچ شناسی  421 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 45

 28 انگل شناسی و قارچ شناسی نظری 11 دانشجویان داروسازی   ساعت نظری 54

 21 فیزیک پزشکی 422 دانشجویان پزشکی  ی ساعت نظر 11

 11 ایمنی شناسی بالینی 412 دانشجویان پزشکی ساعت نظری  49

 14 ایمنی شناسی پزشکی 414 دانشجویان پزشکی نظریساعت  11

 12 نظریایمنی شناسی  1 دانشجویان دندانپزشکی واحد نظری 5/2

 11 نظری ایمنی شناسی 12 دانشجویان داروسازی   واحد نظری 1

 11 ایمنی شناسی پزشکی  25 دانشجویان علوم آزمایشگاهی   واحد نظری 1

 15 هابیوشیمی هورمون 422 دانشجویان پزشکی ساعت نظری  42

 12 شریح سیستم عصبی علوم ت 418 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 25

 19 دستگاه قلب و عروقعلوم تشریح  411 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 49

 18 تنفس  دستگاهعلوم تشریح  415 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 8

 11 گوارش دستگاهعلوم تشریح  412 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 22

 11  دستگاه ادراری تناسلیعلوم تشریح  441 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 41

 14 علوم تشریح غدد درون ریز 419 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 1

 12 حواس ویژه دستگاهعلوم تشریح  411 دانشجویان پزشکی اعت نظریس 41

 11 علوم تشریح سر و گردن 411 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 21

 11 عضالنی-علوم تشریح اسکلتی 412 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 11

  15 مقدمات علوم تشریح 414 دانشجویان پزشکی ساعت نظری 18

 12 4 یعلوم تشریح 41 دانشجویان دندانپزشکی  واحد نظری 1

 19 2 یعلوم تشریح 41 دانشجویان دندانپزشکی  واحد نظری 2

 18 1 یعلوم تشریح 45 دانشجویان دندانپزشکی  واحد نظری 4

 11 تشریح نظری و عملی  29 دانشجویان داروسازی   واحد نظری 4

 51 ی پزشکی باکتری شناس 429 دانشجویان پزشکی  ساعت نظری 14

هججای کلیججه دانشجججویان رشججته نظریواحد  2

 پیراپزشکی  

با کدهای مرتبط در 

 کوریکولوم 
 آناتومی عمومی 

45 

دانشججججججویان تکنولجججججوژی  نظریواحد  1

 پرتوشناسی )رادیولوژی(

12  
 آناتومی مقطعی 

52 

 51 تشریح سطحی بدن 18 دانشجویان فیزیوتراپی ساعت نظری 49
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 مجازیترم تابستانی  برنامهبرگزاری آموزشی  الزامات

 .باشدمی درسی واحد شش حداکثر تابستانی ترم در سقف انتخاب واحد دانشجویان .2

 برعهده دانشگاه مبدا اس .واحدهای درسی و رعای  پیش نیاز و پس نیاز تطابق  مسئولی . 1

 لوم پزشکی مجازی می باشند.همان دانشگاه عی. دانشجویان متقاضی ترم تابستانی به عنوان دانشجوی م3

 دانشجویان  نامنحوه ثبت

بااه آدرس   وب ساای  دانشاگاه علاوم پزشاکی مجاازی       لینا  مربوطاه در   از طریاق . ثبا  ناام دانشاجویان    9

www.vums.ac.ir . اس 

 اینترنتی ناممدارک الزم برای ثبت

 و پیشنهاد دروس مورد نیاز  همانییم تانیترم تابس فرم تقاضای تکمی . 2

 .های علوم پزشکی کشور دانشگاه دانشکده/ موزشاداره ک  آمورفی نامه از  تصویربارگذاری  .1

 .(ه  دانشجویان شاهد و ایثارگرجنامه از طرف ستادهای شاهد و ایثارگر )مورفی. بارگذاری تصویر 3

 .کپی کارت ملیتصویر  بارگذاری . 0

  3*0  قطوه عکس یتصویر اسکن گذاری بار . 8

و تاییاد دانشاجو توساا دانشاگاه علاوم      در ساامانه   )که پس از ثبا  ناام    شهریه واحدهای انتخابیپرداخ  . 8

 (.باشدقاب  پرداخ  میپزشکی مجازی 

هاای تایداد هاده توسا      اعالم نمرات دانشجویان منوط به بارگذاری معرفی نامه :۹تبصره 

 های علوم پزهکی کشور در سامانه است./ دانشکدهدانشگاه آموزهی اداره امور خدمات

 

مادارک ارساا ی ناابا باهاد. ایا        : در صورتی که در هنگام ثبت نام در ساامانه 2 تبصره

مدارک ارسا ی  فرصت وجود دارد که در حد  اجرای برنامه نسبت به ویرایش و رفع نقا

 ابدام نمایند.

http://www.vums.ac.ir/
http://www.vums.ac.ir/
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س ایمدل هر دانشاجو باه عناوان کاد کااربری هار فارد در        : با توجه به اینکه آدر۳تبصره 

 ابدام فرمایدد. ثبت ایمدل صحدحگردد  طفاً نسبت به های آموزهی تعریف میسامانه

 

 ههریه دوره 

 گردد. این دوره دارای شهریه است که طبق جدول زیر از متقاضیان اخذ می

درصد تخفیف  04با احتساب 

 شهریه 

 د ازدانشجویان با سهمیه آزا

های علوم پزشکی دانشگاه

 کشور

شاهد و دانشجویان 

ایثارگر وزارت 

درمان و  بهداشت ،

 آموزش پزشکی

 ردیف نوع درس

مطابق با  ریال  3281555  ریال 2597155

 قرارداد منوقده 

 2 هر واحد درس اختصاای  

مطابق با  ریال  1937855 ریال  2781885

 قرارداد منوقده

 1 عمومی / هر واحد درس پایه 

 

 

 اعالم نتدجه ثبت نام 

پس از ثب  نام اولیه و مشخص شدن  آزمونهم چنین برنامه ارائه دروس و برنامه  شرایا واجد اسامی داوطلبان

  .اطالع رسانی خواهد شد سای  دانشگاه علوم پزشکی مجازیاز طریق وب توداد دانشجویان متقاضی
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 تقویم آموزهی

 

 

 

 

 

 ردیف عنوان توضیحاتتقویم آموزهی:

 4 انتخاب واحدنام و ثبت 4111تیر ماه  41ماه تا خرداد 21از 

 2 های مجازیشروع کالس 4111تیر ماه  21 

 1   اتمام بارگذاری تمامی محتواهای آمورشیتاریخ  4111پایان شهریور ماه 

 1 تاریخ آزمون الکترونیکی  4111ماه مهر 42و  45، 41 

 5 های علوم پزشکی کشورنمرات به دانشگاهاعالم  4111ماه  مهر 29


