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 هب انم آن که جان را فکرت آموخت
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد.می0911 سالماه  آرذ 01 لغایت  آبان ماه 52
گاه علوم زپشکی مجازی هب    توانند جهت ثبت انممتقاضیان می   زری مراجعه نمایند. هب آردس  وب سایت دانش

http://vums.ac.ir 
 

 

 

 

 

 

برای  "طب ایرانی و مکملمبانی آشنایی با  "ارائه دو واحد درس فراخوان 

 های علوم پزشکی کشورجویان دانشگاهدانش

 

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

 (88601644 و 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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 قدمهم

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

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

بهرای  را "آشنایی با مبانی طب  ییاینبی م مل ب "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 

/ههریهدانشاااا ر ساااارشته  اااا  

هااریهوماازشهی  ااه هدانشااه  

ههستاستهکشز 

رنهدک ااتایهومااز  هدانشاایزشه

ی  ه ،هدن انپ  ه ،هدا وسرزیه

هاریهوهکر  نرس هییزس  ه  ا  

هفی شازرتای هوه ه ر رش ، یتس ر ی،

هریهنشااه  /هدارغذشاا هدانشاا ر 

هومزشهی  ه هستاستهکشز ه

هواح هه2 ه اارن ه آ نرش هبار

طااایهاشتانااا هوه

  همله

ه1

 

 بازه زمانی ثبت نام

  .  باشدمی 1366سال  ماه آذر 10 یتماه لغا آبان 16  از بازه زمانی ثبت نام 

 نامنحوه ثبت 

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

 انجام خواهد شد.  http://vums.ac.ir  به آدرس مجازی
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 م مدیرک الزم  نامثبتنحوه 

کهه در وب سهایت ثبهت نهام در دسهترس  "ا مبانی طهب ایرانهی و مکمهلآشنایی ب" درس فرم تقاضای تکمیل. 1

   باشد. می

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

 کپی کارت ملیتصویر  بارگذاری . 3

  3*4  قطعه عکس یتصویر اسکن بارگذاری  . 4

پههرداز واحههد انتخهابی جهههت دانشهجویان دانشهگاه آزاد اسههالمی و سهایر دانشههجویان شههریهشههریه پرداخهت . 6

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

 

 تقویم آموزشی

 

 

 

 ردیف عنوان تقویم آموزشی

 1 ان خربهواح  1311هسرلهه ر آذ ه11هلغرشته ر هآبرنه22

ه1311 ر هسرلههآذ ه12 آ نرش هبرهنحز هکر هبرهسر رن ه" توعهدو  ه

بتایه  قرضیرنهوهه"  شتشتهشردگیتیهنزش 

هاوضریه ح تشههیرتهومم ه

ه2

ه1311 ر هسرلههآذ ه11 ه یرزیه توعهکالس ه3

ه1011 ر هها دشاهشت ه یرزیهههرر شخهیرشرنهکالس ه0

ه1011 ر هها دشاهشت هرر شخهآز زنهاله تونیه ه ه2

ه1011 ر ههدختدا ومزشهههری/هدانشه  اوالشهنمتاتهب هدانش ر 

هی  ه هکشز 

ه6
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 میحد درسی شهایه 

 گتدد:هطاقهج ولهزشتهازه  قرضیرنهاخذه  هواح هد س  هتش ه

دانشجویان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و سایر 

 ه پرداز یشهر

 پردازغیر شهریه دانشجویان کلیه 

 کشور های علوم پزشکیدانشگاه
 

 ردیف نوع درس

د ص هرخفیفهه01برهاح سربه

ه شرله3222121

 1 اشتان هوه هملههآ نرش هبره ارن هطی  اش رن

 


