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 برای دانشجویان  مجازی ترم تابستانی برنامه برگزاریفراخوان 

 سراسر کشور علوم پزشکی های/ دانشکدههادانشگاه

 0410در سال 
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 بها را 1061تهرم تابتهتانی سها  برنامهه آموزشی  محترم نتجوز صادره از معاومبا  مجازی دانشگاه علوم پزشکی

 : نمایدمی گزاربر های علوم پزشکی سراسر کشوردانشکده/هادانشگاه انبرای دانشجوی ذیل شرح به دروس ارائه

 ارائه قطعی دروس به شرط وجود متقاضی برابر با سقف تعیین شده خواهد بود. توجه:

های های علوم پزشکی محل تحصیل دانشجو و یا دانشگگاها به صورت حضوری در مراکز آزمون دانشگاههآزمون توجه:

 اعالم شده توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی  برگزار خواهد شد.

های رشته پزشکی، لطفاً  مقررات تحصیلی دانشگاه مبدا مد نظر دانشجویان برای انتخاب دروس مقدمات بیماری توجه:

 یرد. قرار گ

گگردد های آموزشی تعریف میبا توجه به اینکه آدرس ایمیل هر دانشجو به عنوان کد کاربری هر فرد در سامانه توجه:

 لطفاً نسبت به ثبت ایمیل صحیح اقدام فرمایید.

میهمگانی ثبت نام دانشجویان در صورتی مورد تایید است که کلیه مدارک ثبت نام صرفاً در سامانه نقل و انتقال و  توجه:

وزارت بهداشت، بارگذاری گردد و به ارسال مدارک خارج از این سامانه مانند درخواست از طریق اتوماسیون ترتیب اثر 

 داده نخواهد شد.  

در بازه زمانی اعالم شده برای ثبت نام از طریق سامانه نقل  ،های پایان دروسبندی برگزاری آزمونتوجه: برنامه زمان

 انی وزارت بهداشت اعالم خواهد شد. و انتقال و میهم

 . عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی 0

 کد درس ساعت درسی  رشته نام درس  ردیف

 133 ساعت نظری  10 پزشکی اصو  خدمات سالمت   .1

 130 ساعت نظری  30 پزشکی اصو  اپیدمیولوژی   .1

 136 ساعت نظری  16 پزشکی آمار پزشکی   .3

 136 ساعت نظری 16 پزشکی های شایع واگیر در کشور یدمیولوژی بیماریاپ  .0

 131 ساعت نظری 16 پزشکی های شایع غیر واگیر در کشوراپیدمیولوژی بیماری  .6

 136 ساعت نظری  30 پزشکی اصو  جمعیت شناسی و سالمت خانواده   .0

 161 ساعت عملی 10و  ساعت نظری 16 پزشکی علوم تشریح دستگاه اعصاب   .6

 160 ساعت عملی 10و  ساعت نظری 16 پزشکی علوم تشریح دستگاه قلب و عروق  .1

 166 ساعت عملی 1و  ساعت نظری 1 پزشکی علوم تشریح دستگاه تنفس   .6

 160 ساعت عملی 16و ساعت نظری 10 پزشکی علوم تشریح دستگاه گوارش  .16

 116 اعت عملیس 1و ساعت نظری 10 پزشکی علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی   .11

 166 ساعت عملی 0و ساعت نظری 0 پزشکی ریزعلوم تشریح غدد درون  .11

 166 ساعت عملی 0و ساعت نظری 10 پزشکی علوم تشریح دستگاه حواس ویژه  .13
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 کد درس ساعت درسی  رشته نام درس  ردیف

 163 ساعت عملی 16و ساعت نظری 16 پزشکی علوم تشریح سر و گردن  .10

 161 ملیساعت ع 16و ساعت نظری 36 پزشکی عضالنی-علوم تشریح اسکلتی  .16

 161 ساعت عملی 1و ساعت نظری 31 پزشکی مقدمات علوم تشریح  .10

 13  ساعت عملی 16و ساعت نظری 61 دندانپزشکی 1علوم تشریحی   .16

 10  ساعت عملی 16و ساعت نظری 30 دندانپزشکی 1علوم تشریحی   .11

 16  ساعت عملی  16و ساعت نظری 16 دندانپزشکی 3علوم تشریحی   .16

 16  ساعت عملی 16و ساعت نظری 16 داروسازی لی تشریح نظری و عم  .16

 61 ساعت نظری  30 علوم آزمایشگاهی آناتومی نظری  .11

 31  ساعت نظری 61 تکنولوژی پرتوشناسی  آناتومی مقطعی  .11

 131 ساعت نظری  16 پزشکی ایمنی شناسی بالینی  .13

 131 ساعت نظری 36 پزشکی ایمنی شناسی پزشکی  .10

 0 ساعت نظری 03 نپزشکیدندا ایمنی شناسی نظری  .16

 00 ساعت نظری 61 داروسازی ایمنی شناسی نظری  .10

 16 ساعت نظری 61 علوم آزمایشگاهی شناسی پزشکی ایمنی  .16

 63 ساعت نظری 10 پرستاری  ژنتیک و ایمونولوژی   .11

 66 ساعت نظری 10 مامایی  شناسی ایمنی  .16

 66 ساعت نظری 10 اتاق عمل ایمونولوژی   .36

 36 ساعت نظری 16 تغذیه ولوژیایموناصو    .31

 116 ساعت نظری 01 پزشکی باکتری شناسی پزشکی   .31

 0 ساعت نظری 61 دندانپزشکی باکتری شناسی نظری  .33

 66 ساعت نظری 16 پرستاری  میکروب شناسی  .30

 11 ساعت نظری 30 یشگاهیلوم ازماع عمومی میکروب شناسی  .36

 60 ت نظری ساع 10 یهوشبی و استریلیزاسیون میکروب شناسی  .30

 60 ساعت نظری 30 اتاق عمل و انگل شناسی میکروب شناسی  .36

 01 ساعت نظری 61 داروسازی میکروب شناسی نظری   .31

 136 ساعت نظری 16 پزشکی  ویروس شناسی پزشکی   .36

 03 ساعت نظری 16 داروسازی ویروس شناسی   .06

 16 ساعت نظری 16 دندانپزشکی ویروس شناسی پزشکی  .01

 16 ساعت نظری 30 علوم آزمایشگاهی پزشکیویروس شناسی   .01

 111 ساعت نظری 10 پزشکی فیزیولوژی سلو   .03

 111 ساعت نظری  1 پزشکی فیزیولوژی قلب  .00

 116 ساعت نظری 16 پزشکی فیزیولوژی گردش خون  .06

 116 ساعت نظری 6 پزشکی فیزیولوژی خون  .00

 110 ساعت نظری  16 پزشکی فیزیولوژی گوارش   .06

 111 ساعت نظری  16 پزشکی د و تولید مثل فیزیولوژی غد  .01

 113 ساعت نظری 16 پزشکی فیزیولوژی تنفس  .06

 110 ساعت نظری 10 پزشکی فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه  .66

 116 ساعت نظری  11 پزشکی فیزیولوژی کلیه  .61
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 کد درس ساعت درسی  رشته نام درس  ردیف

 61 نظری  ساعت 03 پرستاری  فیزیولوژی   .61

 3 نظریساعت  16 دندانپزشکی انگل شناسی، قارچ شناسی  .63

 111 ساعت نظری 11 پزشکی انگل شناسی   .60

 116 ساعت نظری 16 پزشکی قارچ شناسی پزشکی  .66

 00 ساعت نظری 61 داروسازی نظریشناسی و قارچ شناسیانگل  .60

 60 ساعت نظری 16 پرستاری شناسیانگل  .66

 66 ساعت نظری 16 مامایی شناسیشناسی و قارچانگل  .61

 110 نظریساعت  30 پزشکی ژنتیک پزشکی  .66

 11 ساعت نظری 30 دندانپزشکی ژنتیک انتانی   .06

 116 ساعت نظری 30 پزشکی اصو  کلی تغذیه  .01

 66 ساعت نظری 16 دندانپزشکی تغذیه در سالمت دهان   .01

 11 ساعت نظری 30 مامایی  اصو  تغذیه مادر و کودک   .03

 11 ساعت نظری 30 بهداشت عمومی اصو  تغذیه   .00

 16 نظری  ساعت 10 پرستاری  ی تغذیه و تغذیه درمان  .06

 161 ساعت نظری 30 داروسازی  ای و دارویی های تغذیهمواد خوراکی و مکمل  .00

 106 ساعت نظری 61 پزشکی 1زبان تخصصی پزشکی   .06

 100 ساعت نظری 61 پزشکی 1زبان تخصصی پزشکی   .01

 16 ساعت نظری 61 پزشکی زبان انگلیتی عمومی   .06

 6 ساعت نظری 61 انپزشکیدند زبان انگلیتی عمومی  .66

 16 ساعت نظری 61 داروسازی زبان انگلیتی عمومی  .61

  6 ساعت نظری 61 پرستاری زبان انگلیتی عمومی  .61

 106 ساعت نظری 30  پزشکی روانشناسی سالمت   .63

 16 ساعت نظری 30 دندانپزشکی های ارتباطی  روانشناسی و مهارت  .60

 116 یساعت نظر 30 داروسازی مبانی روانشناسی  .66

 11 ساعت نظری 30 پرستاری روانشناسی فردی و اجتماعی   .60

 100 ساعت نظری  16 پزشکی اصو  پایه فارماکولوژی پزشکی   .66

 13 ساعت نظری 30 پرستاری داروشناسی )فارماکولوژی(  .61

 13 ساعت نظری 30 مامایی 1عمومی داروشناسی  .66

 10 نظری ساعت 16 مامایی 1داروشناسی   .16

 116 نظری ساعت 30 دندانپزشکی فارماکولوژی  .11

 36 نظری ساعت 61 هوشبری داروشناسی اختصاصی  .11

 106 ساعت نظری16 پزشکی فارماکولوژی داروهای قلب و عروق و ریه  .13

 100 ساعت نظری 16 پزشکی فارماکولوژی داروهای ضد میکروبی  .10

 106 ساعت نظری 16 پزشکی خون و روماتولوژی -فارماکولوژی داروهای گوارش  .16

 101 ساعت نظری 6 پزشکی فارماکولوژی داروهای آندوکرین  .10

 106 ساعت نظری 11 پزشکی فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و روان  .16

 106 ساعت نظری 6 پزشکی کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی   .11

 101 ساعت نظری 16 پزشکی  پاتولوژی آماس، ترمیم بافتی و اختالالت همودینامیک   .16
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 کد درس ساعت درسی  رشته نام درس  ردیف

 106 ساعت نظری 1 پزشکی  ژی اختالالت سیتتم ایمنی بدن انتان پاتولو  .66

 166 ساعت نظری 16 پزشکی پاتولوژی نئوپالزی  .61

 161 ساعت نظری 1 پزشکی  های دوره کودکی پاتولوژی اختالالت ژنتیک و بیماری  .61

 161 ساعت نظری 0 پزشکی  ای و عفونی های محیطی، تغذیهپاتولوژی بیماری  .63

 166 ساعت عملی 1و  ساعت نظری 0 پزشکی پاتولوژی دستگاه قلب وعروق   .60

 160 ساعت عملی 1و ساعت نظری 0 پزشکی پاتولوژی دستگاه تنفس   .66

 166 ساعت عملی 1و ساعت نظری 0 پزشکی پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی   .60

 161 ساعت عملی 0و ساعت نظری 1 پزشکی پاتولوژی دستگاه گوارش   .66

 166 ساعت عملی 1و  ساعت نظری 0 پزشکی پاتولوژی کبد و مجاری صفراوی   .61

 106 ساعت عملی 0و  ساعت نظری 16 پزشکی پاتولوژی دستگاه تناسلی، مجاری ادراری تحتانی، پتتان   .66

 101 ساعت عملی 1و  ساعت نظری 16 پزشکی های خون و غدد درون ریز پاتولوژی بیماری  .166

 101 ساعت عملی 0و ساعت نظری 1 پزشکی ها، نتج نرم و مفاصل تخوانپاتولوژی پوست، اس  .161

 103 ساعت عملی 1و  ساعت نظری 1 پزشکی پاتولوژی دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی   .161

 16 نظری ساعت 16 پرستاری ایحرفه ارتباط و پرستاری اخالق  .163

 31 نظری ساعت 16 اتاق عمل اخالق حرفه ای در اتاق عمل  .160

 31 نظری ساعت  16 هوشبری در هوشبری رفه ایاخالق ح  .166

 36 نظری ساعت 30 پرستاری اصو  مدیریت خدمات پرستاری  .160

 16  ساعت عملی 16و  ساعت نظری 6 پرستاری آموزش بیمارفرآیند   .166

 11 نظری  ساعت 10 پرستاری خانواده و فرد سالمت پرستاری  .161

 16 نظری ساعت 16 پرستاری   محیط بهداشت و پرستاری  .166

 16 نظریساعت  10 پرستاری جامعه سالمت پرستاری  .116

 110 ساعت نظری   36 پزشکی  فیزیک پزشکی   .111

 161 نظری ساعت 61 پزشکی های ارتوپدی بیماری  .111

 110 ساعت نظری 6 پزشکی های اعصابمقدمات بیماری  .113

 111 ساعت نظری 16 پزشکی های اعصاببیماری  .110

 160  ساعت عملی 0و  ساعت نظری 31 زشکیپ های دستگاه تنفسمقدمات بیماری  .116

 111  ساعت عملی 0و  ساعت نظری10  پزشکی های روماتولوژیمقدمات بیماری  .110

 116 ساعت نظری 1 پزشکی مقدمات روانپزشکی  .116

 113 ساعت نظری 10 پزشکی های روانپزشکیبیماری  .111

 166 ساعت عملی 0و ساعت نظری  31 پزشکی های قلب و عروقمقدمات بیماری  .116

 161 ساعت عملی 0 و  ساعت نظری 30 پزشکی های گوارش و کبدمقدمات بیماری  .116

 110 نظری ساعت 16 پزشکی های عفونیمقدمات بیماری  .111

 116 ساعت نظری 30 پزشکی های عفونیبیماری  .111

 166  ساعت عملی 0و  ساعت نظری 31 پزشکی های غدد و متابولیتممقدمات بیماری  .113

 116 ساعت عملی 0و  ساعت نظری 10 پزشکی های کلیهمقدمات بیماری  .110

 113 ساعت عملی 0 و  نظریساعت  16 پزشکی های جراحیمقدمات بیماری  .116

 160 نظری ساعت 16 پزشکی های مجاری ادراری و تناسلی )ارولوژی(بیماری  .110

 111 نظری ساعت 16  پزشکی های کودکان مقدمات بیماری  .116
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 کد درس ساعت درسی  رشته نام درس  ردیف

 111 ساعت نظری  11 پزشکی  هاهورمونبیوشیمی   .111

 61 ساعت عملی 16و  نظری ساعت 10 پرستاری تشریح  .116

 60 ساعت عملی 16و  ساعت نظری 16 های پزشکیفوریت آناتومی  .136

 10 ساعت نظری 16 علوم تغذیه آناتومی  .131

 61 ساعت عملی 30و  نظری ساعت 16 فیزیوتراپی تشریح سطحی بدن  .131

 63 ساعت نظری 30 داروسازی کنتر  متمومیت  .133

 06 ساعت نظری 16 داروسازی کشت سلولی  .130

 

 مجازیترم تابستانی  برنامهبرگزاری آموزشی  الزامات

 .باشدمی درسی واحد شش حداکثر تابتتانی ترم در سقف انتخاب واحد دانشجویان .1

 برعهده دانشگاه مبدا است.واحدهای درسی و رعایت پیش نیاز و پس نیاز تطابق  متئولیت. 1

 همان دانشگاه علوم پزشکی مجازی می باشند.یویان متقاضی ترم تابتتانی به عنوان دانشجوی م. دانشج3

 دانشجویان  نامنحوه ثبت

بههه آدرس   وب سهایت دانشهگاه علهوم پزشهکی مجهازی  لینهک مربوطهه در از طریهق. ثبهت نهام دانشهجویان 6

www.vums.ac.ir .است 

 اینترنتی نامرک الزم برای ثبتمدا

 و پیشنهاد دروس مورد نیاز  همانییم ترم تابتتانی فرم تقاضای . تکمیل1

 .های علوم پزشکی کشور دانشگاه دانشکده/ موزشاداره کل آمعرفی نامه از  تصویربارگذاری  .1

 (.شاهد و ایثارگر هت دانشجویانجنامه از طرف ستادهای شاهد و ایثارگر )معرفی. بارگذاری تصویر 3

 .کپی کارت ملیتصویر  بارگذاری . 0

  3*0ک قطعه عکس یتصویر اسکن بارگذاری  . 6

و تاییهد دانشهجو توسهط دانشهگاه علهوم در سهامانه  )که پس از ثبهت نهام  شهریه واحدهای انتخابیپرداخت . 0

 (.باشدقابل پرداخت میپزشکی مجازی 

http://www.vums.ac.ir/
http://www.vums.ac.ir/
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های تاییهد شهده توسهط اداره امهور خهدمات به بارگذاری معرفی نامهاعالم نمرات دانشجویان منوط  :1تبصره 

 ی علوم پزشکی کشور در سامانه است.ها/ دانشکدهدانشگاه آموزشی

: در صورتی که در هنگام ثبت نام در سامانه مدارک ارسالی ناقص باشد. این فرصت وجهود دارد کهه 1تبصره 

 مدارک ارسالی اقدام نمایند. در حین اجرای برنامه نتبت به ویرایش و رفع نقص
 

پزشهکی،  عمهومی ههای دکتهرایبهرای دانشهجویان رشهته ترم تابتهتانیدوره ترم تابستانی برگزاریی ضوابط اجرای

 :گرددبا دو اولویت زیربرگزار می های علوم پزشکی کشوردانشگاهو پیراپزشکی  دندانپزشکی و داروسازی

 : گروه هدف

 : مشخص شده در ذیل هایو ایثارگر با سهمیه دانشجویان شاهد:اولویت اول

 جانبهاز–آزاده-مفقوداالثر-شهیددرصد و باالتر(، ب( همتر) 16 جانباز–آزاده-مفقوداالثر-شهید) فرزندان( الف

مهاه سهابقه اسهارت ه( رزمنهدگان بها  0درصد و باالتر د( آزادگان با حداقل  16درصد و باالتر(، ج( جانبازان  16

ماه حضور داوطلبانهه  3درصد جانبازی و  16ماه حضور داوطلبانه در جبهه و( جانبازان با حداقل  0حداقل سابقه 

 در جبهه 

رشته های علوم پزشکی با رعایت ضوابط آموزشی و پرداخت شهریه ترم تابتهتانی  سایردانشجویان:اولویت دوم

 برابر با جدو  مربوطه 

ه رسمی از دبیر سهتاد شهاهد و ایثهارگر دانشهگاه محهل تحصهیل دانشجویان شاهد و ایثارگر می بایتت معرفی نام

بایتهت معرفهی نامهه توسهط اداره امهور داشته باشند برای سایر دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشهور می

 خدمات آموزشی دانشگاه/ دانشکده محل تحصیل ارائه گردد. 
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 شهریه دوره 

 گردد. زیر از متقاضیان اخذ می این دوره دارای شهریه است که طبق جدو 

درصد تخفیف  41با احتساب 

 شهریه 

 دانشجویان با سهمیه آزاد از

های علوم پزشکی دانشگاه

 کشور

شاهد و دانشجویان 

ایثارگر وزارت 

درمان و  بهداشت ،

 آموزش پزشکی

 ردیف نوع درس

هزینههههه توسههههط  ریا   3.101.666 ریا   1.166.166

معاونههت محتههرم 

مین آموزشههی تهها

 شود. می

 1 هر واحد درس اختصاصی  

 1 هر واحد درس پایه / عمومی  ریا   1.636.066 ریا   1.601.606

 

 اعالم نتیجه ثبت نام 

ههم چنهین برنامهه ارائهه دروس پهس از ثبهت نهام اولیهه و مشهخص شهدن تعهداد  شهرایط واجد اسامی داوطلبان

  .اطالع رسانی خواهد شد پزشکی مجازی سایت دانشگاه علوماز طریق وب دانشجویان متقاضی

 تقویم آموزشی

 

 ردیف عنوان تقویم آموزشی

 1 نام و انتخاب واحدثبت 1061تیرماه  11تا  0

 1 شروع دوره و بارگذاری محتواهای آموزشی  1061تیرماه  16

 3 تاریخ اتمام دوره  1061شهریور ماه  16

 0 به صورت حضوری  پایان ترم های تاریخ آزمون 1061نیمه دوم شهریور ماه 


