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توانند جهت ثبت انم هب ساماهن میهمانی متقاضیان می. باشدمی 2931تیر ماه  12تیرماه لغایت  21انم از اتریخ اتریخ ثبت
 .زری رماجعه نمایند دانشجویان وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپشکی هب آردس 

http://guest.behdasht.gov.ir 
 

 

 

 

 

دکترای های  رشتهترم تابستانی برای دانشجویان  دوره برگزاریفراخوان 

 ی، دندانپزشکی و داروسازی پزشک  عمومی

 های علوم پزشکی کشور دانشگاه

 9318در سال 

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

 (853: داخلی 022300: تلفن ،و خدمات آموزشی 182: داخلی فنی، خدمات پشتیبانی)   55850588: تلفن

http://vums.ac.ir 

http://guest.behdasht.gov.ir/
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درمان و  با همکاری اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، مجازی دانشگاه علوم پزشکی 

هاای  رشاته   بارای دانشاجویان   ذیال  شار   باه  دروس ارائاه  باا  را ۹۳۱8ترم تابستانی سال  آموزش پزشکی

 : نمایدمی گزاربر ، دندانپزشکی و داروسازیشکیپزدکترای عمومی 

 عناوین دروس ارائه شده در ترم تابستانی . 9

کد   گروه هدف تعداد واحد 

 درس

 ردیف  نام درس

 4 ژنتیک  421 دانشجویان پزشکی    2

 2 ژنتیک انسانی  44 دانشجویان دندانپزشکی 2

 3 مقدمات علوم تشریح  404 دانشجویان پزشکی  5/2

 1 علوم تشریح دستگاه اعصاب  401 دانشجویان پزشکی 5/4

 5 3علوم تشریحی  45 دانشجویان دندانپزشکی  4

 6 تشریح نظری و عملی  22 دانشجویان داروسازی   4

 2 اصول خدمات سالمت  433 دانشجویان پزشکی  5/4

 1 اصول اپیدمیولوژی  431 دانشجویان پزشکی  4

 1 اصول جمعیت شناسی و سالمت خانواده  431 دانشجویان پزشکی  2

 40 اصول کلی تغذیه 425 دانشجویان پزشکی  2

 44 تغذیه در سالمت دهان  21 دانشجویان دندانپزشکی  4

 42 روانشناسی سالمت  410 دانشجویان پزشکی 2
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 43 روانشناسی در دندانپزشکی 412 دانشجویان دندانپزشکی 4

 41 مبانی روانشناسی  445 دانشجویان داروسازی  2

 45 4زبان تخصصی  415 دانشجویان پزشکی   3

 46 2زبان تخصصی  416 دانشجویان پزشکی  3

 

 دوره ترم تابستانی  برگزاری ضوابط اجرایی: الف

 پزشکی و داروسازی پزشکی، دندان عمومیهای دکترای  برای دانشجویان رشته ترم تابستانی

 :گردد برگزار میبا دو اولویت زیر های علوم پزشکی کشور  دانشگاه

 ( گروه هدف)خص شده در ذیل دانشجویان شاهد و ایثارگر با سهمیه مش :اولویت اول

– آزاده -مفقاوداالثر  -شاهید ) همسار ( ب  -(و بااالتر  18۲جانباز – آزاده -مفقوداالثر -شهید) فرزندان( الف

رزمنادگان باا    (ه -ماه سابقه اساارت  8 ادگان با حداقلآز( د -و باالتر 18۲جانبازان ( ج -(و باالتر 18۲جانباز 

مااه حضاور داوطلباناه     3جانبازی و  28۲ حداقل با  جانبازان( و -ماه حضور داوطلبانه در جبهه 8حداقل سابقه 

  .ههدر جب

باا رعایات   پزشکی، دنادان پزشاکی و داروساازی     عمومیای دکترای ه رشتهدانشجویان  سایر :اولویت دوم

  برابر با جدول مربوطه شهریه ترم تابستانیو پرداخت  شیآموز ضوابط

 و ایثتارگر  شتاهد  ستتاد  دبیر از  رسمی نامه بایست معرفیدانشجویان شاهد و ایثارگر می. 2

 های علوم پزشتکی کشتور   دانشگاهدانشجویان  سایر برای .داشته باشند تحصیل محل دانشگاه

محتل تحصتیل   دانشکده / دانشگاه  آموزشیاداره امور خدمات بایست معرفی نامه توسط می

 .ارائه گردد
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 دوره ترم تابستانی برگزاری ضوابط آموزشی 

 .باشدمی درسی واحد شش حداکثر تابستانی ترم در سقف انتخاب واحد دانشجویان .2

هاای مبادا و مق اد و تاداخل     این دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قباال مااایرت واحادهای درسای دانشاگاه     . 1

  .های کالسی و امتحانی و رعایت پیش نیاز و پس نیاز ندارد رنامهب

 نامنحوه ثبت

ثبت نام دانشجویان صرفاً به صورت اینترنتای و در ساامانه میهماانی دانشاجویان وزارت بهداشات درماان و       . 9

 .انجام خواهد شد gov.irhttp://guest.behdasht.آموزش پزشکی، به آدرس  

 اینترنتی ناممدارک الزم برای ثبت

میهماانی دانشاجویان    و پیشنهاد دروس مورد نیاز که از طریق سامانه مهمانی ترم تابستانی فرم تقاضای تکمیل. 2

 .در دسترس است  t.behdasht.gov.irhttp://guesوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به آدرس 

 (هت دانشجویان شاهد و ایثارگرج)نامه از طرف ستادهای شاهد و ایثارگر معرفیت ویر بارگذاری . 1

 های علوم پزشکی کشور  دانشگاه /دانشکده موزشاداره کل آمعرفی نامه از  ت ویربارگذاری  .3

 کپی کارت ملیت ویر  بارگذاری . 3

  3*0ک قطعه عکس ییر اسکن ت وبارگذاری  . 0

و   http://guest.behdasht.gov.irدر ساامانه   که پس از ثبت ناام  ) شهریه واحدهای انتخابیپرداخت . 8

 (.باشد قابل پرداخت میتایید دانشجو توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی 
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هتای تاییتد شتده توستط      جویان منوط به بارگذاری معرفی نامهاعالم نمرات دانش :۹تبصره 

های علتوم پزشتکی کشتور و ستتاد شتاهد و      دانشکده/ دانشگاه اداره امور خدمات آموزشی

 .ایثارگر در سامانه است

 

ایت   . متدارک ارستالی نتابا باشتد     در صورتی که در هنگام ثبت نام در ستامانه : 2 تبصره

مدارک ارسالی  ای برنامه نسبت به ویرایش و رفع نقافرصت وجود دارد که در حی  اجر

 .ابدام نمایند

 

 اعالم نتیجه ثبت نام 

پس از ثبت نام اولیه و مشخص شدن  آزمونهم چنین برنامه ارائه دروس و برنامه   شرایط واجد اسامی داوطلبان

  .نی خواهد شداطالع رسا سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازیاز طریق وب تعداد دانشجویان متقاضی

 تقویم آموزشی

 

 

 

 

 ردیف عنوان توضیحات:تقویم آموزشی

 4 انتخاب واحد 4311تیر ماه  25 تیرماه تا  42از 

 2 های مجازی شروع کالس 4311تیر ماه  30 

 3 های مجازی   تاریخ پایان کالس 4311شهریور ماه  22

 1 تاریخ آزمون الکترونیکی  4312شهریور ماه  34و  22 

 5 های علوم پزشکی کشور اعالم نمرات به دانشگاه 4312ریور ماه شه 34
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 شهریه دوره 

 . گردداین دوره دارای شهریه است که طبق جدول زیر از متقاضیان اخذ می

 دانشجویان با سهمیه آزاد از

 های علوم پزشکی کشور دانشگاه

شاهد و ایثارگر دانشجویان 

درمان و  وزارت بهداشت ،

 یآموزش پزشک

 ردیف نوع درس

وم پایرره پزشررکید دندانپزشررکی و  علرر یهررر واحررد درسرر  رایگان ریال 116000

 داروسازی
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