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کا  اماور  اداره مشاارک  آموزشای و نیاز  محتارم نا مجاوز ااادره از مواوباا  ازیمج دانشگاه علوم پزشکی

 ارائاه باا را 0011ترم تابستانی سال  درمان و آموزش پزشاکی دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداش ،

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

 مجازی ترم تابستانی  برنامه عناوین دروس ارائه شده در. 0

 گردد.الزم به ذکر است صرفاً بخش نظری دروس ذیل ارائه میتوجه: 

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

 کد درس ساعت درسی یا واحد  رشته نام درس  ردیف

 111 ساعت نظری  62 پزشکی مت اصول خدمات سال  .1

 113 ساعت نظری  13 پزشکی اصول اپیدمیولوژی   .6

 111 ساعت نظری  11 پزشکی آمار پزشکی   .1

 112 ساعت نظری  1 پزشکی  روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد   .3

 111 ساعت نظری 11 پزشکی های شایع واگیر در کشور اپیدمیولوژی بیماری  .1

های شاایع ییار واگیار در ریاپیدمیولوژی بیما  .2

 کشور

 111 ساعت نظری 11 پزشکی

 111 ساعت نظری  13 پزشکی اصول جمعیت شناسی و سالمت خانواده   .1

 101 ساعت نظری 61 پزشکی علوم تشریح دستگاه اعصاب   .1

 103 ساعت نظری 11 پزشکی علوم تشریح دستگاه قلب و عروق  .1

 101 نظریساعت  1 پزشکی علوم تشریح دستگاه تنفس   .10

 102 ساعت نظری 62 پزشکی علوم تشریح دستگاه گوارش  .11

 110 ساعت نظری 13 پزشکی علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی   .16

 101 ساعت نظری 3 پزشکی ریزعلوم تشریح یدد درون  .11

 101 ساعت نظری 13 پزشکی علوم تشریح دستگاه حواس ویژه  .13

 101 ریساعت نظ 60 پزشکی علوم تشریح سر و گردن  .11

 106 ساعت نظری 10 پزشکی عضالنی-علوم تشریح اسکلتی  .12

 101 ساعت نظری 11 پزشکی مقدمات علوم تشریح  .11

 11 واحد نظری 1 دندانپزشکی 1علوم تشریحی   .11

 13 واحد نظری 6 دندانپزشکی 6علوم تشریحی   .11

 11 واحد نظری 1 دندانپزشکی 1علوم تشریحی   .60

 61 واحد نظری 1 داروسازی تشریح نظری و عملی   .61
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 کد درس ساعت درسی یا واحد  رشته نام درس  ردیف

 01 واحد نظری 1 فیزیوتراپی تشریح سطحی بدن  .66

61.  

 آناتومی عمومی

-کلیه رشته

های 

 پیراپزشکی

مطابق با واحدهای مرتبط 

 در کوریکولوم

مطابق با کدهای 

 مرتبط 

63.  
 آناتومی نظری

علوم 

 آزمایشگاهی

 01 واحد نظری 6

61.  

 آناتومی مقطعی

تکنولوژی 

پرتوشناسی 

 )رادیولوژی(

 16 نظری واحد 1

 116 ساعت نظری  11 پزشکی ایمنی شناسی بالینی  .62

 111 ساعت نظری 10 پزشکی ایمنی شناسی پزشکی  .61

 3 واحد نظری 1/6 دندانپزشکی ایمنی شناسی نظری  .61

 32 واحد نظری 1 داروسازی ایمنی شناسی نظری  .61

10.  
 شناسی پزشکی ایمنی

علوم 

 آزمایشگاهی

 61 واحد نظری 1

 01 واحد نظری 1/1 پرستاری  ژی ژنتیک و ایمونولو  .11

 01 واحد نظری 1/1 مامایی  شناسی ایمنی  .16

 01 ساعت نظری 62 اتاق عمل ایمونولوژی   .11

 161 ساعت نظری 31 پزشکی باکتری شناسی پزشکی   .13

 2 واحد نظری 1 دندانپزشکی باکتری شناسی نظری  .11

 01 واحد نظری  1 پرستاری  میکروب شناسی   .12

 31 واحد نظری  1 داروسازی ظری میکروب شناسی ن  .11

 110 ساعت  11 پزشکی  ویروس شناسی پزشکی   .11

 31 واحد نظری 1 داروسازی ویروس شناسی   .11

 11 واحد نظری 1 دندانپزشکی ویروس شناسی پزشکی  .30

علوم  ویروس شناسی پزشکی  .31

 آزمایشگاهی

 61 واحد نظری 6

 111 ساعت نظری 13 پزشکی فیزیولوژی سلول  .36

 116 ساعت نظری  1 پزشکی ژی قلبفیزیولو  .31

 111 ساعت نظری 11 پزشکی فیزیولوژی گردش خون  .33

 111 ساعت نظری 1 پزشکی فیزیولوژی خون  .31

 112 ساعت نظری  10 پزشکی فیزیولوژی گوارش   .32
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 کد درس ساعت درسی یا واحد  رشته نام درس  ردیف

 111 ساعت نظری  60 پزشکی فیزیولوژی یدد و تولید مثل   .31

 111 ساعت نظری 10 پزشکی فیزیولوژی تنفس  .31

 113 ساعت نظری 63 پزشکی وژی اعصاب و حواس ویژهفیزیول  .31

 111 ساعت نظری  16 پزشکی فیزیولوژی کلیه  .10

 06 واحد نظری  1/6 پرستاری  فیزیولوژی   .11

 1 واحد نظری 1 دندانپزشکی انگل شناسی، قارچ شناسی  .16

 161 ساعت نظری 61 پزشکی انگل شناسی   .11

 161 ساعت نظری 11 پزشکی قارچ شناسی پزشکی  .13

 33 ساعت نظری 11 داروسازی نظریشناسی و قارچ شناسیانگل  .11

 02 واحد نظری 1 پرستاری شناسیانگل  .12

 01 واحد نظری 1 مامایی شناسیشناسی و قارچانگل  .11

 163 واحد نظری 6 پزشکی ژنتیک پزشکی  .11

 11 واحد نظری 6 دندانپزشکی ژنتیک انسانی   .11

 161 واحد نظری 6 پزشکی اصول کلی تغذیه  .20

 11 واحد نظری 1 دندانپزشکی تغذیه در سالمت دهان   .21

 61 واحد نظری  6 مامایی  اصول تغذیه مادر و کودک   .26

بهداشت  اصول تغذیه   .21

 عمومی

 11 واحد نظری 6

 10 واحد نظری  1/1 پرستاری  تغذیه و تغذیه درمانی   .23

 106 ی واحد نظر 6 داروسازی  ای و دارویی های تغذیهمواد خوراکی و مکمل  .21

 131 واحد نظری 1 پزشکی 1زبان تخصصی پزشکی   .22

 132 واحد نظری 1 پزشکی 6زبان تخصصی پزشکی   .21

 11 واحد نظری 1 پزشکی زبان انگلیسی عمومی   .21

 1 واحد نظری 1 دندانپزشکی زبان انگلیسی عمومی  .21

 11 واحد نظری 1 داروسازی زبان انگلیسی عمومی  .10

  1 واحد نظری 1 پرستاری زبان انگلیسی عمومی  .11

 130 واحد نظری 6  پزشکی روانشناسی سالمت   .16

 10 واحد نظری 6 دندانپزشکی های ارتباطی  روانشناسی و مهارت  .11

 111 واحد نظری 6 داروسازی مبانی روانشناسی  .13

 16 واحد نظری 6 پرستاری روانشناسی فردی و اجتماعی   .11

 11 حد نظریوا 6 فیزیوتراپی  عمومی و بیماران  روانشناسی  .12

 123 ساعت نظری  11 پزشکی اصول پایه فارماکولوژی پزشکی   .11
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 کد درس ساعت درسی یا واحد  رشته نام درس  ردیف

 11 واحد نظری  6 پرستاری داروشناسی )فارماکولوژی(  .11

 11 واحد نظری 6 مامایی 1عمومی داروشناسی  .11

 13 واحد نظری 1 مامایی 6داروشناسی   .10

 13 واحد نظری 1 هوشبری اصول پایه داروشناسی  .11

 110 واحد نظری 6 پزشکیدندان فارماکولوژی  .16

 10 واحد نظری 1 هوشبری داروشناسی اختصاصی  .11

 121 ساعت نظری10 پزشکی فارماکولوژی داروهای قلب و عروق و ریه  .13

 122 ساعت 10 پزشکی فارماکولوژی داروهای ضد میکروبی  .11

خااون و  -فارماااکولوژی داروهااای گااوارش  .12

 روماتولوژی

 121 ساعت نظری 10 پزشکی

 121 ساعت نظری 1 پزشکی ژی داروهای آندوکرینفارماکولو  .11

 121 ساعت  16 پزشکی فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و روان  .11

 131 ساعت نظری  1 پزشکی کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی   .11

پاااتولوژی آماااس، تاارمیی بااافتی و اخااتال ت   .10

 همودینامیک 

 131 ساعت نظری  10 پزشکی 

 131 ساعت نظری  1 پزشکی  اتولوژی اختال ت سیستی ایمنی بدن انسان پ  .11

 110 ساعت نظری  10 پزشکی پاتولوژی نئوپالزی  .16

هاای دوره پاتولوژی اختال ت ژنتیک و بیماری  .11

 کودکی 

 111 ساعت نظری  1 پزشکی 

ای و هااای محیطاای، تغذیااهپاااتولوژی بیماری  .13

 عفونی 

 116 ساعت نظری  2 پزشکی 

 113 ساعت نظری  12 پزشکی پاتولوژی بالینی   .11

 111 ساعت نظری 2 پزشکی پاتولوژی دستگاه قلب وعروق   .12

 112 ساعت نظری 2 پزشکی پاتولوژی دستگاه تنفس   .11

 111 ساعت نظری 2 پزشکی پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی   .11

 111 ساعت نظری  1 پزشکی پاتولوژی دستگاه گوارش   .11

 111 ساعت نظری 2 پزشکی ی کبد و مجاری صفراوی پاتولوژ  .100

پاااتولوژی دسااتگاه تناساالی، مجاااری ادراری   .101

 تحتانی، پستان 

 120 ساعت نظری  10 پزشکی

 121 ساعت نظری 10 پزشکی های خون و یدد درون ریز پاتولوژی بیماری  .106

ها، نساان ناارم و پاااتولوژی پوساات، اسااتخوان  .101

 مفاصل 

 126 ساعت نظری 1 پزشکی
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 کد درس ساعت درسی یا واحد  رشته نام درس  ردیف

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

 11 واحد نظری  1 پرستاری ایحرفه ارتباط و پرستاری اخالق  .101

 16 واحد نظری  0.1 پرستاری بیمار آموزش فرایند  .102

 11 واحد نظری  1/1 پرستاری خانواده و فرد سالمت پرستاری  .101

 00 احد نظریو 1 پرستاری   محیط بهداشت و پرستاری  .101

 16 واحد نظری 1/1 پرستاری جامعه سالمت پرستاری  .101

 105 ساعت نظری   10 پزشکی  فیزیک پزشکی   .110

 15 واحد نظری  0.1 دندانپزشکی  فیزیک پزشکی  .111

 001 واحد نظری 1 پزشکی های ارتوپدی )درس نظری(بیماری  .116

 114 نظری ساع  6 پزشکی های اعصابمقدمات بیماری  .111

 000 ساع  نظری 06 پزشکی ای اعصابهبیماری  .113

 115 ساع  نظری 30 پزشکی های دستگاه تنفسمقدمات بیماری  .111

 111 ساع  نظری 30 پزشکی های خونمقدمات بیماری  .112

 111 نظری ساع  05 پزشکی های روماتولوژیمقدمات بیماری  .111

 116 ساع  نظری 1 پزشکی مقدمات روانپزشکی  .111

 013 ساع  نظری 05 یپزشک های روانپزشکیبیماری  .111

 001 ساع  نظری 51 پزشکی های زنان و ماماییبیماری  .160

 116 ساع  نظری 30 پزشکی های قلب و عروقمقدمات بیماری  .161

 111 نظری ساع  35 پزشکی های گوارش و کبدمقدمات بیماری  .166

 115 واحد نظری 1 پزشکی های عفونیمقدمات بیماری  .161

 016 ع  نظریسا 34 پزشکی های عفونیبیماری  .163

 116 ساع  نظری 30 پزشکی های غدد و متابولیسممقدمات بیماری  .161

 110 نظری ساع  05 پزشکی های کلیهمقدمات بیماری  .162

هاااای مجااااری ادراری و تناسااالی بیمااااری  .161

 )اورولوژی(

 004 واحد نظری 1 پزشکی

 110 واحد نظری 1  پزشکی های کودکان مقدمات بیماری  .161

 164 ساعت نظری   21 پزشکی ( 1ن )های کودکابیماری  .161

 166 واحد نظری 1 پزشکی (0های کودکان )بیماری  .110

 21 واحد نظری 1 داروسازی 1شیمی دارویی   .111

 26 واحد نظری 1 داروسازی 6شیمی دارویی   .116
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 کد درس ساعت درسی یا واحد  رشته نام درس  ردیف

 161 نظری  ساعت 66 پزشکی بیوشیمی دیسیپلین   .111

 161  نظری  ساعت 3 پزشکی بیوشیمی کلیه   .113

 03 نظری واحد 1 پرستاری  بیوشیمی   .111

 

 مجازیترم تابستانی  برنامهبرگزاری آموزشی  الزامات

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

 برعهده دانشگاه مبدا اس .واحدهای درسی و رعای  پیش نیاز و پس نیاز تطابق  مسئولی . 0

 همان دانشگاه علوم پزشکی مجازی می باشند.ین دانشجوی م. دانشجویان متقاضی ترم تابستانی به عنوا3

 دانشجویان  نامنحوه ثبت

بااه آدرس   وب ساای  دانشاگاه علاوم پزشاکی مجاازی  لینا  مربوطاه در از طریاق. ثبا  ناام دانشاجویان 6

www.vums.ac.ir . اس 

 اینترنتی ناممدارک الزم برای ثبت

 و پیشنهاد دروس مورد نیاز  همانییم ترم تابستانی فرم تقاضای تکمی  .1

 .های علوم پزشکی کشور دانشگاه دانشکده/ موزشاداره ک  آمورفی نامه از  تصویربارگذاری  .0

 .(ه  دانشجویان شاهد و ایثارگرجنامه از طرف ستادهای شاهد و ایثارگر )مورفی. بارگذاری تصویر 3

 .کپی کارت ملیصویر ت بارگذاری . 4

  3*4  قطوه عکس یتصویر اسکن بارگذاری  . 6

و تاییاد دانشاجو توساا دانشاگاه علاوم در ساامانه  )که پس از ثبا  ناام  شهریه واحدهای انتخابیپرداخ  . 5

 (.باشدقاب  پرداخ  میپزشکی مجازی 

شهده توسه   های تاییهداعالم نمرات دانشجویان منوط به بارگذاری معرفی نامهه :0تبصره 

 های علوم پزشکی کشور در سامانه است./ دانشکدهدانشگاه اداره امور خدمات آموزشی

http://www.vums.ac.ir/
http://www.vums.ac.ir/
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مهدارک ارسها ی نهابا باشهد. ایه   : در صورتی که در هنگام ثبت نام در سهامانه2 تبصره

مدارک ارسا ی  فرصت وجود دارد که در حی  اجرای برنامه نسبت به ویرایش و رفع نقا

 ابدام نمایند.

: با توجه به اینکه آدرس ایمیل هر دانشهجو بهه عنهوان کهد کهاربری ههر فهرد در 3ره تبص

 ابدام فرمایید. ثبت ایمیل صحیحگردد  طفاً نسبت به های آموزشی تعریف میسامانه

 

 شهریه دوره 

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

درصد تخفیف  01با احتساب 

 یه شهر

 دانشجویان با سهمیه آزاد از

های علوم پزشکی دانشگاه

 کشور

شاهد و دانشجویان 

ایثارگر وزارت 

درمان و  بهداشت ،

 آموزش پزشکی

 ردیف نوع درس

هزینااااه توسااااا  ریال  3.150.000 ریال  1.161.000

مواوناا  محتاارم 

آموزشاای تااامین 

 شود. می

 1 هر واحد درس اختصاای  

 0 / عمومی هر واحد درس پایه  ریال  0.631.500 ریال  1.150.650

 

 

 اعالم نتیجه ثبت نام 

پس از ثب  نام اولیه و مشخص شدن  آزمونهم چنین برنامه ارائه دروس و برنامه  شرایا واجد اسامی داوطلبان

  .اطالع رسانی خواهد شد سای  دانشگاه علوم پزشکی مجازیاز طریق وب توداد دانشجویان متقاضی
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 یم آموزشیتقو

 

 

 

 

 

 ردیف عنوان توضیحات تقویم آموزشی:

 1 انتخاب واحدنام و ثبت  1300خرداد ماه 11خرداد الی  60

 6 های مجازیشروع کالس 1300تیر ماه  1

 1   اتمام بارگذاری تمامی محتواهای آمورشیتاریخ  1300شهریور ماه  1

 3 کی تاریخ آزمون الکترونی 1300شهریور ماه  61شهریور تا  10

 1 های علوم پزشکی کشوراعالم نمرات به دانشگاه 1300شهریور  11


