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 هب انم آن که جان را فکرت آموخت
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد.می 7017 سالماه  خرداد 71 لغایت  ماه اردیبهشت 71
گاه علوم زپشکی مجازی هب    توانند جهت ثبت انممتقاضیان می   زری مراجعه نمایند. هب آردس  وب سایت دانش

http://vums.ac.ir 
 

 

 

 

 

 

 

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

های علوم ها/ دانشکدهدانشگاه 1041ویژه دانشجویان سال تحصیلی  "مکمل

 پزشکی سراسر کشور  

 

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

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

http://vums.ac.ir 

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

ریزی علاوم مصوبه شصت و پنجمین جلسه شورای عاایی برناماه به استناد با  مجازی دانشگاه علوم پزشکی

، هیاات ممتنناه و ارزشایابی رشاته ایرانی و مکما با مشارکت دفتر طب  14/11/69مورخ  کشور پزشکی

بارای  را "و مکمب  آشنایی با مبانی طب  ییاینبی"دو واحاد 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 

/ته یتدانشاااا   سااا رشته اااا  

هاا یتوماازشتی  ااه تدانشااه  

تتسشاسشتکشزه

دانشاایزر دتدک ااشایتو ااز  تت

ی  ه ،تدن انپ  ه ،تداهوس زیت

ها یتوتک ه ن س تییزس  ته ا  

تفی رازرشای توت ت    ر ، یشس  هی،

ه یتنشااه  /تدارغذراا تدانشاا   

تومزشتی  ه تسشاسشتکشزهت

تواح تت2 آ ن ر تبا ت اا ن ت

طااایتارشانااا توت

  ه لت

ت1

 

 بازه زمانی ثبت نام

  . باشدمی 1401سال  ماهخرداد  10 یغایتماه  شتاردیبه 11 از بازه زمانی ثبت نام 

 نامنحوه ثبت 

وب ساایت دانشاگاه علاوم پزشاکی  یینک ثبت ناام 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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 و مدیرک الزم  نامثبتنحوه 

کاه در وب ساایت ثبات ناام در دساترس  "آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکما " رسد فرم تقاضای 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

پارداز واحاد انتخاابی جهات دانشاجویان دانشاگاه آزاد اساالمی و ساایر دانشاجویان شاهریهشهریه پرداخت . 9

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

 

 تقویم آموزشی

 

 

 

 

 

 ردیف عنوان تقویم آموزشی

 1 واح ان خ بت 1011تس لت   تخشدادت11لغ رتت   تاهدراهشتت11

ت1011   تس لتتخشدادت11 ت ی زیت شوعتکالس ت2

ت1011  ت ت شدادت11 ت ی زیتتتر هرختی ر دتکالس ت1

ت1011   تت هشرزهت1 تر هرختآز زدتاله شونیه ت ت0

ت1011   تت هشرزه ومزشتته ی/تدانشه  اوالشتن شاتتب تدانش   

تی  ه تکشزه

ت5
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 ویحد درسی شهایه 

 گشدد:ت ولتزرشتازت  ق ضی دتاخذت  طاقتجتواح تدهس  هشر ت

دانشجویان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و سایر 

 ه پرداز یشهر

 پردازغیر شهریه دانشجویان کلیه 

 های علوم پزشکی کشوردانشگاه
 

 ردیف نوع درس

دهص ترخفیفتت01ب تاح س بت

تهر لت1525121

 1 ارشان توت ه لتتآ ن ر تب ت ا ن تطی هار  د

 


