هب انم آن هک جان را فکرت آموخت

فراخوان ارائه دو واحد درس " آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل" برای
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 52آبان ماه لغایت  01آرذ ماه سال 0911میباشد.

متقاضیان میتوانند جهت ثبت انم هب وب سایت دانش گاه علوم زپشکی مجازی هب آردس زری رماجعه نمایند.
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آدرس :دانشگاه علوم پزشکی مجازی ،تهران ،خیابان مطهری ،خیابان کوه نور ،کوچه یکم ،پالک 3
تلفن ( 41134 :خدمات پشتیبانی فنی ،داخلی 906 -906 :و خدمات آموزشی ،تلفن 41134 :داخلی)903 :

http://vums.ac.ir

مقدمه

دانشگاه علوم پزشکی مجازی با استناد به مصوبه شصت و پنجمین جلسه شورای عالی برنامههریهزی علهوم
پزشکی کشور مورخ  66/11/14با مشارکت دفتر طب ایرانی و مکمه  ،هیهات ممتننهه و ارزشهیابی رشهته
طب سنتی و دبیرخانههای تخصصی دو واحهد درس "آشنایی با مبانی طب

ییاینبی م مل ب " را بهرای

دانشجویان دانشگاه /دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور به شرح زیر ارائه مینماید.
گروه هدف برنامه
ردیف

نام درس

 1ت آ ن ر تبا ت اا ا ت

تعداد واحد

2توگح ت ت

انتخاب درس به صورت اجباری

انتخاب درس به صورت اختیاری

تشگاهاایزر نتشک ااشگاتومااز ت سا ا رشته ا ا ها ا اتشگاها ا

/ت

طااایتگرشگاا ا توت

ی ه ،تشا گاپ ه ،تشگهوس زات شگاهااه هاا اتوماازشتی ااه ت

هملت

وتک ه ن س تییزس ته ا تها ات سشگسشتکهزهت ت
یشس ها،ت

ر ،تفی رازرشگی توت

رغذر تشگاها ت /تشگاهاه ت ها ات
ومزشتی ه تسشگسشتکهزهت ت

بازه زمانی ثبت نام
بازه زمانی ثبت نام از  16آبان ماه لغایت  10آذر ماه سال  1366میباشد.
نحوه ثبتنام
ثبت نام دانشجویان صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق لینک ثبت نهام در وب سهایت دانشهگاه علهوم پزشهکی
مجازی به آدرس  http://vums.ac.irانجام خواهد شد.
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نحوه ثبتنام م مدیرک الزم
 .1تکمی فرم تقاضای درس "آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمه " کهه در وب سهایت ثبهت نهام در دسهترس
میباشد.
 .1بارگذاری تصویر معرفینامه از اداره ک آموزش دانشگاه /دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور
 .3بارگذاری تصویر کپی کارت ملی
 .4بارگذاری تصویر اسکن یک قطعه عکس 3*4
 .6پرداخت شهریه واحهد انتخهابی جههت دانشهجویان دانشهگاه آزاد اسهالمی و سهایر دانشهجویان شههریهپهرداز
دانشگاه /دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور از طریق سامانه ثبت نام به صورت اینترنتی

تقویم آموزشی
ردیف

1
2ت

تقویم آموزشی

عنوان

22تآب نت تلغ رتت11تآذه تس لتت1311

گا خ بتوگح
شوعتشوه ت"آ ن ر تب تاحز تک هتب تس ا ت

12تآذهت تس لت 1311ت

رشرتتر شگیشاتازر "تبشگات ق ضی نتوت
گوض ات ح ششتهی تتومم ت ت
3ت

11تآذهت تس لت 1311ت

شوعتکالست ی زا ت

0ت

ر هرختی ر نتکالست ی زاتت ت

گهشراههتت ت 1011ت

2ت

ر هرختآز زنتگله شوایه ت ت

گهشراههتت ت 1011ت

6ت

گوالشتامشگتتب تشگاه

/تشگاهه ه اتومزشت

ی ه تکهزه ت

3

خششگشت ت 1011ت

شهایه میحد درسی
هشر توگح تشهس تطاقتج ولتزرشتگزت ق ضی نتگخذت گششش:ت
ردیف

نوع درس

1

آ ن ر تب ت ا ا تطیتگرشگا توت هملت

کلیه دانشجویان غیر شهریهپرداز

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و سایر دانشجویان

دانشگاههای علوم پزشکی کشور

شهریه پرداز

هگر ن

ب تگح س بت01تشهص ترخفیفت
3222121تهر ل ت
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