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 هب انم آن هک جان را فکرت آموخت
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد.می 0400 سالماه اردیبهشت  20 لغایت  ماهاردیبهشت  4
گاه علوم زپشکی مجازی هب    توانند جهت ثبت انممتقاضیان می   زری رماجعه نمایند. هب آردس  وب سایت دانش

http://vums.ac.ir 
 

 

 

 

 

 

 

طب ایرانی و مبانی آشنایی با  "ارائه دو واحد درس فراخوان چهارمین 

ها/ دانشگاه 0911-0011ویژه دانشجویان ترم آخر سال تحصیلی  "مکمل

 های علوم پزشکی سراسر کشور  دانشکده

 

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

 (903داخلی:  41134تلفن:  ،و خدمات آموزشی 906 -906داخلی:  فنی، ) خدمات پشتیبانی  41134تلفن: 

http://vums.ac.ir 

http://vums.ac.ir/
http://vums.ac.ir/
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 مقدمه

ریهزی علهوم   مصوبه شصت و پنجمین جلسه شورای عالی برنامهه  به استناد با  مجازی دانشگاه علوم پزشکی

، هیهات ممتننهه و ارزشهیابی رشهته     ایرانی و مکمه  با مشارکت دفتر طب  14/11/66مورخ  کشور پزشکی

بهرای   را "نبی   مملب   آشنایی با مبانی طب  ییای "دو واحهد درس   های تخصصیطب سنتی و دبیرخانه

 نماید.میارائه  به شرح زیرهای علوم پزشکی سراسر کشور / دانشکدهدانشگاهدانشجویان 

 گروه هدف برنامه 

 ردیف نام درس تعداد واحد  انتخاب درس  به صورت اجباری انتخاب درس به صورت اختیاری 

/تهااا اتشگاهااا   سااا رشته ااا  

هاا اتوماازشتی  ااه تتشگاهااه  

تتسشگسشتکهزه

شگاهاایزر دتشک ااشگاتو ااز  تتت

ی  ه ،تشا گاپ  ه ،تشگهوس زات

ها اتتوتک ه ن س تییزس  ته ا  ت

تفی رازرشگی توتت ت    ر ، یشس  ها،

ها اتتاهاه  ت/تشگرغذر تشگاها   ت

تومزشتی  ه تسشگسشتکهزهت

توگح تت2 آ ن ر تبا ت اا ا تتت

طااایتگرشگاااا توت

  ه لت

ت1

 

 بازه زمانی ثبت نام

  . باشدمی 1400سال  ماه اردیبهشت 10 لغایتبهشت ماه اردی 4  از بازه زمانی ثبت نام 

 نامنحوه ثبت 

وب سهایت دانشهگاه علهوم پزشهکی      لینک ثبت نهام در  از طریق ثبت نام دانشجویان صرفاً به صورت اینترنتی و 

 انجام خواهد شد.  http://vums.ac.ir  به آدرس مجازی

 

 

 



3 

 

   مدیرک الزم  نامثبتنحوه 

کهه در وب سهایت ثبهت نهام در دسهترس       "آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمه  " درس ضایفرم تقا تکمی . 1

  باشد. می

 کشور  سراسر علوم پزشکی هایدانشکده/ دانشگاه موزشاداره ک  آنامه از معرفی تصویربارگذاری  .1

 کپی کارت ملیتصویر  بارگذاری . 3

  3*4ک قطعه عکس یتصویر اسکن بارگذاری  . 4

پهرداز  واحهد انتخهابی جههت دانشهجویان دانشهگاه آزاد اسهالمی و سهایر دانشهجویان شههریه         شهریه پرداخت . 6

 از طریق سامانه ثبت نام به صورت اینترنتی های علوم پزشکی سراسر کشور / دانشکدهدانشگاه

 

 تقویم آموزشی

 

 

 

 

 

 ردیف عنوان تقویم آموزشی

 1 گا خ بتوگح  1400تس لتگهشراههتت   تت20تلغ رتت   تگهشراههتت4

ت1400   تس لتتگهشراههتت21 ت ی زات شوعتکالس ت2

ت1400   تریشت5 ت ی زاتتتر هرختی ر دتکالس ت3

ت1400   تتریشت15 تر هرختآز زدتگله شوایه ت ت4

ت1400   تای  تشوشتریش ومزشتته ا/تشگاهه  گوالشتا شگتتب تشگاه   

تی  ه تکهزه

ت5
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  یحد درسی شهایه 

 گششش:تطاقتج ولتزرشتگزت  ق ضی دتگخذت  تح تشهس وگ هشر ت

دانشجویان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و سایر 

 ه پرداز یشهر

 پردازغیر شهریه دانشجویان کلیه 

 های علوم پزشکی کشوردانشگاه
 

 ردیف نوع درس

شهص ترخفیفتت40ب تگح س بت

تهر لت3525120

 1  لتتگرشگا توت هتآ ن ر تب ت ا ا تطی هگر  د

 


