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 هب انم آن که جان را فکرت آموخت
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد.می 4111 سال  ماه   دی 41 لغایت ماهآرذ  72
گاه علوم زپشکی مجازی هب    توانند جهت ثبت انممتقاضیان می   زری مراجعه نمایند. هب آردس  وب سایت دانش

http://vums.ac.ir 
 

 

 

 

 

 

 

 "اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بالیا "ارائه دو واحد درس فراخوان  اولین

 های علوم پزشکی سراسر کشور  ها/ دانشکدهویژه دانشجویان دانشگاه
 

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

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

http://vums.ac.ir 
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 مقدمه                

ریازی وهفتمین جلسه شورای عاایی برناماه مصوبه هفتاد مجازی با  استناد به دانشگاه علوم پزشکی

 دانشاجویان بارای "اصول و مبانی مدیریت خطر حاواد  و بالیاا "دو واحد درس  ،علوم پزشکی

ع تحصایالت پزشکی به صورت درس پایاه اجبااری و بارای دانشاجویان در م اا  علوم هایرشته

به شرح ایملل غیر ایرانی به صورت اختیاری تکمیلی به صورت کمبود یا جبرانی و دانشجویان بین

 نماید.زیر ارائه می

 بازه زمانی ثبت نام

  . باشدمی 1400سال  ماه دی 14 یغایتماه آذر  72  از بازه زمانی ثبت نام 

 نامنحوه ثبت 

وب ساایت دانشاگاه  یینا  ثبات ناام در از  ریا  نترنتی وثبت نام دانشجویان صرفاً به صورت ای 

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

 برای ثبت نام مدارک الزم 

  باشد. میکه در وب سایت ثبت نام در دسترس  درس انتخاب واحد فرم . تکمیل1

 سراسار علوم پزشاکی هایدانشکده/ گاهدانش موزشاداره کل آنامه از معرفی تصویربارگذاری  .7

  نام بارگذاری گردد.نامه صرفاً از طریق سامانه ثبتتصویر معرفی . الزم به ذکر استکشور

 کپی کارت ملیتصویر  بارگذاری . 3

  3*4  قطعه عکس یتصویر اسکن بارگذاری  . 4
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واحاد انتخاابی جهات دانشاجویان دانشاگاه آزاد اساالمی و ساایر دانشاجویان شاهریه پرداخت . 6

از  ریا  ساامانه ثبات ناام  کاه های علاوم پزشاکی سراسار کشاور/ دانشاکدهدانشگاهپرداز شهریه

 پذیرد. صورت می

 تقویم آموزشی

 

 شهریه 

 گردد: طبق جدول زیر از متقاضیان اخذ میدرس  این شهریه

دانشجویان ن دانشگاه آزاد اسالمی و سایر دانشجویا

 ه پرداز یشهر

 پردازغیر شهریه دانشجویان کلیه 

 های علوم پزشکی کشوردانشگاه
 

 ردیف نام درس 

درصد تخفیف  04با احتساب 

 ریال 0555254

اصوو ل و مبووادی موودیریو خ وور و  رایگان

 ح ادث و بالیا
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 ردیف عنوان تقویم آموزشی

 2 ادتخاب واحد 2044ماه  دی 20آذر لغایو  52

 5 مجازی شروع کالس 2044دی ماه  21

 0 مجازی   تاریخ پایان کالس 2042ماه  اردیبهشو

 0 تاریخ آزم ن الکترودیکی  2042اردیبهشو ماه 

 های/ دادشکدهاعالم دمرات به دادشگاه 2042اردیبهشو ماه 

 عل م پزشکی کش ر
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